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Abstract: This paper highlights the problems that neoclassical theory encounters in 
providing a comprehensive explanation of the process of economic change. Whereas 
institutionalism combined with conventionalism has the merit of conceptualising 
economic and social processes, showing that institutions are the result of social 
interaction and not just structures produced by rational and maximising individuals. 
The Economics of Convention provides a theory of rules that is close to institutional 
foundations. Thus, an institutionalist-conventionalist approach will explain the 
interaction between individuals and institutions, shaping goals and desires, in a 
process of economic change due to institutional change. 
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Introduction 
According to Veblen (1898), neoclassical economics is a taxonomic science, which 
focuses on static analysis; in fact, it is a good theory of distribution under certain 
conditions, but it cannot go beyond. The assumptions maintained by the neoclassical 
theory are essentially two: 1) a given institutional situation, founded on private 
property as a natural right; 2) the hedonistic calculus, that is conceiving economic 
agents as perfectly rational beings, capable of solving optimal problems, without any 
limit of a computational or informative nature. Thus, neoclassical theory is confined to 
the field of sufficient reason (Veblen, 1909). 
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The analysis of neoclassical theory is not suitable to provide a contribution to 
explain the process of economic change (Ostrom, Basurto, 2011). It is often criticised 
as being a static theory, a theory of general equilibrium, because, as Sylos Labini 
(2000, р.  states, real time is absent, the curves used represent hypothetical 
variations and the techniques are given. Therefore, the analysis of a development 
process is not allowed, since the idea of examining such a process by assuming shifts 
of these curves is not acceptable. However, the studies of Romer (1987), Lucas (1988) 
and Rebelo (1991), have allowed the introduction of dynamic elements in the static 
analysis that marks the theory of neoclassical growth. Thus, Sylos abini 2000, р.  
adds: ‘Neoclassical theory is not rejected, but efforts are made to move from a static to 
a dynamic approach and make the forces driving growth endogenous’. But at the same 
time, he also states that the efforts made in this direction by these economists have 
not been successful Sylos abini, 2000, р. 8 . 

In summary, the central problem of neoclassical theory is to explain the conditions 
of optimal resource allocation and to identify the equilibrium points of the different 
phenomena analysed through static curves. The neoclassical approach may be useful 
for some short-term analyses, but it is not useful to address the problems of economic 
development Sylos abini 2000, р. 80 . 

It is certainly not a new criticism that traditional economic theory is based on static 
equilibrium models (Morselli, 2018a), which do not consider time in the sense of 
historical change and innovation1. Even the Austrian school, from von Mises to von 
Hayek, pointed out that the equations of economic equilibrium do not take time into 
account – since they unrealistically postulate the simultaneous interdependence of all 
variables. Moreover, it argued that this lack has resulted in the inability to adequately treat 
money, competition, market imperfection and the role of knowledge (Hayek, 1937-1952). 

For example, North (1981-1994) began his work as a historian of economics with a 
neoclassical radicalism, sharing a view on efficiency2 based on the maximising 
rationality of the individual (Zouboulakis, 2005). But subsequently, he changed course 
and continued with the discovery of the importance of institutions. Gradually moving 
away from the neoclassical tradition, he developed an original institutionalist theory 
in the nineties. The elements of neoclassical theory that North deems worthy of 
consideration are the postulates of rarity and competition, the idea of constrained 
choice and the influence of relative prices. Yet, North criticises neoclassical thinking 
because it disregards institutions and time, neglects transaction costs and relies on 
unlimited rationality3. Referring to Simon (1987), he highlights the limits that mark the 
                                                            
1 Voegelin already wrote in 1925 that steady-state economy is a ‘contradictio in adjecto’. 
2 Criticism concerning the efficiency of markets comes from Barberis and Thaler (2003), who show that 

asset prices also reflect the behaviour of not completely rational individuals.  
3 As Faundez (2016, рр. 385-386) states, although North has a very critical attitude towards neoclassical 

theory, he takes some of its principles into account, exposing himself to the same problems that this 
theory presents. But subsequently North’s attitude is one of deviation from neoclassicists; in fact, he will 
give birth to the ‘institutionalist theory’, able to overcome some limitations of neoclassical thinking. 
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knowledge of individuals, as well as their ability to deal with the information they 
possess, and recalls in support of this argument the context of uncertainty in which, in 
most cases, economic and political decisions are taken. However, North shows a 
tendency to maintain the maximising trend, ignoring the argument that in making 
decisions, the individual aims at satisfaction rather than maximisation. In fact, for Simon, 
individuals do not seek to maximise goals, since it would require complete knowledge of 
alternatives and a great capacity to process the corresponding information, as well as 
the availability of plenty of time to process the choices. In actuality, in the pursuit of 
objectives, they are happy with a satisfactory, rather than maximising outcome, and end 
up examining the alternatives as soon as they have achieved them. 

Therefore, we have to take into consideration the cognitive and computational 
bounds that hinder a complete application of rational calculation mechanisms (Simon 
1982). In fact, within a complex and uncertain context, the agent has bounded 
cognitive capacities and is not able to achieve a goal of maximisation of his welfare 
function according to the postulates of substantial rationality of standard theory. 

According to Zweynert (2009), with Institutions, institutional change and economic 
performance, North (1990) increasingly emphasises the importance of the belief 
structure, considering both ideologies and institutions classes of shared mental 
models. The individual learns to make his choice in very uncertain contexts with the 
help of a mental model, and then communication between individuals generates 
shared mental models, which lead to the creation of ideologies and institutions that 
evolve in parallel. North thinks that learning rules and computational processes are 
endogenous to the institutional structure. Most of the choices that are defined as 
rational are actually only partially the result of individual reflection, rather they 
derive from a thought formation process in the wider social and institutional context. 

Hence the need to understand how, in different environments, the learning process 
and its consequences in terms of belief systems and institutions occurs. It is essential, 
then, to intensify studies in order to deepen the relations between human beings, 
beliefs and institutions. 

We will try to understand what kind of theoretical structure is needed to 
understand the process of economic change. Starting from highlighting the limits of 
neoclassical theory and through an institutionalist-conventionalist analysis, it will be 
possible to develop hypotheses on change, which are able to improve the human 
environment and economic results. 

Transformations and the uncertainty of human condition 
In the Arrow-Debreu model (1954), prices concern all present and future economic 
goods. This hypothesis of a complete market system eliminates any uncertainty from 
the model and avoids having to take into account the anticipations of the agents who 
make their decisions once and for all in the initial instant. Even more so than the 
metaphorical auctioneer, in this model, information is free and immediate. Therefore, 
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the Arrow-Debreu model, putting aside the idea of natural long-term price as a centre 
of gravitation (which was given attention by the traditional marginalists, Jevons, 
Menger, Walras, Marshall), has focused on the concept of intertemporal equilibria. 

As Nuti (2018) states, this vision is difficult to find in reality, since there is a lack of 
intertemporal markets for future goods (or futures), except for a small number of markets 
for homogeneous primary products and domestic and foreign currencies, and for narrow 
horizons. Secondly, there is a lack of contingent markets, i.e. goods associated with 
particular ‘states of the world’, which could eliminate risk, but not uncertainty 4. 

Another problem found in the theory of general equilibrium concerns time. In fact, 
now, the theory admits the awareness of decision-makers (in the initial period) that 
equilibrium prices cannot be expected to remain unchanged over time. The possibility 
of price change poses itself as a problem since it influences decisions in the initial 
period. Therefore, intertemporal equilibria can only occur in the presence of complete 
futures markets, which already existed at the initial period, or following Radner’s 
sequential equilibrium (1982), in which the hypothesis of perfect price forecast is 
introduced. It should be noted that neither complete futures markets nor perfect price 
forecasts are found in the real world. Perfect foresight assumes that individuals must 
predict the equilibrium prices that will prevail, which means requiring operators to 
have computational capacity beyond the realistic etri, 201 , рр. -10). 

Radner admits that perfect foresight could be found only in contexts where relative 
prices do not change (are constant or almost constant), and thus, past prices are an 
efficient guide for future prices. This requires an endogenous composition of capital if 
we are to refer to a constant. In this case, complete future markets and perfect 
foresight are not an alternative hypothesis but equivalent. However, as Radner 
implicitly states, the sequential equilibrium proposed by him is altered when there is 
an arbitrary initial vectorial endowment. In this case, complete futures markets allow 
for the determination of equilibrium, but perfect foresight cannot occur (Petri, 2017, 
рр. 10-11; 2015). 

This is a sign of the inability of the neoclassical theory to deal with a context marked 
by heterogeneous capital goods, as shown by Garegnani (1976). He reflects on the 
passage from a concept of capital as a single quantity, measured in value, to a vector of 
n physically specified goods and, at the same time, on the passage from a concept of 
equilibrium as a system of prices that can be interpreted as normal or long-term 
magnitudes to a sequence of equilibria referred to subsequent dates in time5. 

                                                            
4 According to Drèze’s thought (1999, рр. 7-12), the most important development of the theory of general 

economic equilibrium concerns Hicks’ (1936) temporary equilibrium, with a sequence of short-term 
equilibria and therefore does not often have efficiency properties.  

5 In order to construct temporal sequences of general equilibria, the non-persistent character of at least one 
of the determinants, i.e. the physical composition of the stock of capital goods, is highlighted. Assuming a 
capital stock in an arbitrary manner given in the types and quantities of the goods constituting it, at the 
initial date it will not be the most appropriate with respect to the other circumstances that the theory 
assumes as given, i.e. consumer preferences and available production methods. Already in his criticism of 
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However, another criticism of neoclassical theory stems from Keynesian thought 
Skidelsky, 1 8, р. 10 , since eynes states that the economy is built on a radical 

uncertainty, a possibility excluded from the neoclassical hypotheses of a defined and 
calculable future. Uncertainty is proper to the human condition, and not depending on 
us, we have to suffer it, looking for strategies for survival. 

Why does uncertainty arise? According to Weber (1968), it arises from a spatial and 
temporal dissociation within society. The separation of these two vectors of human 
action on different levels, not connected to each other, dissolves the traditional 
reference coordinates of human action by precipitating the individual towards a 
feeling of absence of certainties, orienting him to rediscover new coordinates for each 
context. This breaking of space-time equilibria has a historical reason that goes back 
to the first industrial revolution, at the end of the 18th century, and to the evolution of 
progress reflected in the social and economic context. This operation of spatio-
temporal upsetting begins with the separation of work activity from the domestic 
home, created by factory work, which will lead to the disjunction of producers from 
their means of subsistence. Thus the birth of profit and the simultaneous liberation of 
man’s means of subsistence from the network of moral, family and neighbourhood ties 
is determined Bauman, 2002, рр. 28-29). 

In the presence of space-time dissociation, an important role is played by 
institutions, since they have a superior information equipment, compared to the 
individual. The increase in information on the characteristics of a specific activity has 
led to an improvement in forecasting capacity Morselli, 2018b, рр. 14-517). For 
example, in the 15th century, the introduction of marine insurance, which concerned 
the collection and comparison of information about ships, their cargoes, destinations, 
journey times, shipwrecks and related compensation, allowed uncertainty to become 
a risk and was an important factor in the growth of European trade in the early 
modern age North, 200 , рр. 3 -38). 

The change in the institutional framework, a key factor in reducing environmental 
uncertainties over time, implies changes in the structure of incentives. This is the main 
tool used by individuals to transform their own environment. Historically, institutional 
change has changed the benefits obtained from cooperative activities (e.g. the 
introduction of mandatory contracts), developed incentives for innovation (patent laws) 
and reduced transaction costs in the markets (introduction of laws to reduce contract 
enforcement costs) (Morselli, 2017). 

                                                                                                                                                       
Walras, Garegnani recorded that the period of a single production cycle would be sufficient to alter the 
physical composition of existing capital. All this must be taken into account in the construction of the 
theoretical system, which must be equipped with a sequential structure capable of accommodating 
subsequent endogenous modifications of the vector of capital goods, starting from an arbitrarily given 
stock, which constitutes the initial endowment of means of production. Thus, the theory is represented by 
a succession of general equilibria, each of which constitutes a system of prices and quantities referred to a 
specific date (Ciccone, 2012, р. 254). 
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The evolutionary science of institutionalism 
Veblen (1898) analyses and highlights the link between the central role of institutions 
and the evolutionary approach, which considers the process of economic change. 
Society in general and the economy, in particular, are evolutionary sets of institutions, 
therefore, the evolutionary economic science that Veblen strives to construct is based 
on institutions, which are dominant mental habits6 and actions within the social 
community. Institutions are marked by relative inertia with respect to social evolution, 
they are products of the past and are never fully in harmony with the needs of the 
present (Veblen, 1899). 

The formation of institutions, or mental habits, is the result of a complex interaction 
between different levels and times of evolution. The most relevant level is that of 
instincts, or hereditary inclinations, which have been selected in the course of man’s 
long biological and social history. According to Veblen, these instincts are divided into 
interdependent favourable inclinations, which work for the good of society, and 
problematic inclinations, also interdependent, which work against the interests of the 
group. The two sets of instincts influence or contaminate each other, depending on 
historical configurations Chavance, 2010, р. 21 . 

The habitual elements of human life change continuously and cumulatively, 
generating a continuous diffusion of institutions. There are permanent changes in the 
institutional structure, prompted by changes in the discipline that occur in the context 
of changing cultural conditions, but the essential aspects of human nature remain 
unchanged eblen, 1 14, р. 12 . 

Institutions represent an extension of habits, and the growth of culture is a 
cumulative sequence of habituation; the paths it follows and the means it uses 
represent the response of habits to the perpetual cumulative variation of needs 
(Veblen, 1909). 

According to Veblen (1904), the economic system is not a self-regulating mechanism, 
but rather a cumulative unfolding process. Every economic institution is a complex of 
conventional habits, roles and behaviours, i.e. a type of theoretical relationship not 
based on the mechanistic concept of equilibrium. 

The notion of cumulative causality occupies a central place in Veblen’s evolutionary 
institutionalism. Firstly, it implies a sequential approach to change, marked by the 
irreversibility of time and the cumulative nature of successive transformations. 

In contrast to the linear and deterministic concept of causality cause  effect , 
eblen speaks of recursive causality as a return of the effect on the cause cause  

effect  cause . This means that institutions constitute not only an object, but also a 
selection factor in the evolutionary process. When applied to the relationship between 

                                                            
6 Mental habits derive from lifestyle habits. The discipline of everyday life has the effect of modifying or 

reinforcing the inherited institutions in the context of which human life takes place (Veblen, 1901). 
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the individual and the institution, this process leads Veblen to distinguish himself 
methodologically from methodological individualism. Institutions derive from 
individual actions, but they, in turn, condition them, so that any form of 
methodological reductionism, whether based on the individual or the institution alone, 
must be rejected Chavance, 2010, рр. 2 -26). 

Psychological mechanisms must be taken into account when analysing individual 
behaviour, but these mechanisms include the interplay of institutions. Today’s 
situation shapes tomorrow’s institutions through a selective and coercive process, 
acting on men’s habitual judgement of things and modifying a mental attitude handed 
down from the past. As Hodgson (2004) points out, in Veblen’s view, the preferences 
of individuals are made endogenous by the impact of the evolutionary role of 
institutions, instead of being an external datum of individual action, unexplained and 
ultimately mysterious. 

Thus, it is possible to observe complex processes in which changes in the social 
context and the formation of institutions evolve jointly and determine each other, 
resulting in an institutional dialectic. 

Institutionalist economics between customs and habits 
For Hamilton (1919), institutionalist economics is based on human behaviour, which 
emphasises the role played by impulses and instincts, rather than the rational, 
utilitarian individual of neoclassical economics. 

Hamilton (1932), inspired by Veblen, claims that an institution is a set of social 
customs, designating a way of thinking or acting, which is embedded in the habits of a 
group or the customs of a people. Synonyms for institution are procedure, convention, 
order, customs; institutions set the limits of human activities and impose a form on 
them. Hamilton’s examples of institutions include informal sets of customs and mores 
such as common law, higher education, literary criticism, athletics, the moral code (to 
the extent that each of these entities involves sanctions and imposes taboos), as well 
as some formal organisations such as government, church, university, business, trade 
union (which issue directives, impose sanctions and exercise authority over their 
members). He also considers institutions, the monetary economy, classical education, 
department store chains, religious fundamentalism, democracy, barter, burial, 
worship, diet, and the laborious life. Institutions tend to adapt to changes in culture 
and context: the life of an institution depends on its ability to adapt. But in the context 
of change, there are always elements of disorder. Similarly, the transposition of an 
institution into a different society necessarily entails its transformation: its core is 
freed from its cultural matrix and assimilated into the customs in whose context the 
institution is placed Chavance, 2010, рр. 2 -30). 

Hamilton (1932) highlights the complex nature of institutions, which imposes its 
pattern of behaviour on human activities and its constraints on the outcomes of 
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unforeseen events. The institution represents at the same time a tool, a challenge and 
a risk: order and disorder, fulfilment, the unexpected and frustration are all in its path. 
In general, between institutions and human actions, complementary and antithetical, 
there is a constant, mutual reference in the never-ending story of the social process. 

Centrality and ambiguity of institutions, which constitute factors of order and 
disorder, incorporating knowledge and ignorance, while being subject to historical 
drift, transformation and forgetting of their origins. This is the institutionalist thesis 
forcefully e pounded by Hamilton Chavance, 2010, р. 32 . 

Knight (1947) argues that the forces that help shape human society belong to an 
intermediate category between instinct and intelligence. They refer to custom, 
tradition and institutions. These laws are transmitted within society and acquired by 
the individual through a relatively spontaneous and even unconscious process of 
imitation. The fact that any adult individual conforms to them is a matter of habit. 

Katona (1951) argues that habits play a central role in economic behaviour, both for 
the consumer and for entrepreneurial activities. 

Both neoclassical and Austrian theories, on the contrary, fail to evaluate habits 
adequately. For example, Austrian economists consider all actions, habitual or not, as 
intentional. Neo-classicists claim that habits can be represented using a modified 
version of the traditional preference function. Thus, habits are considered to be 
rational actions that are repeated because the cost of changing them is thought to be 
too high; or they are seen as the outcome of a Darwinian process of natural selection 
by which it is ensured that all repeated acts tend to be optimal and, thus, rational only 
because the repeating agent has survived (Hodgson 1991, p. 179). 

An important function of habits is that they enable us to cope with the complexity of 
everyday life, since we are able to maintain a pattern of behaviour without having to 
engage in rational calculations involving a large amount of complex information. 

With reference to consumer behaviour, Keynes (1971) claims that an individual’s 
income is intended to satisfy his or her habitual life. 

In a survey on consumption, it was found that many households make most of their 
purchases without examination, without planning; what a consumer buys does not 
depend on a systematic search for information or different buying opportunities 
(Newman, Staelin, 1972; Houthakker, Taylor, 1966). 

Customary behaviour and institutions 
We have seen that neoclassical theory implies that economic behaviour is essentially 
non-habitual and is not carried out through customary practices. On the contrary, it is 
based on rational calculation and margin adjustment towards an optimum. On the 
other hand, the study of habits is important for economic science because it concerns 
the extended presence of customary behaviour throughout the economy. 
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For example, economic activity takes place in a context of customary law, which is 
not perceived through detailed knowledge of the laws, but through casual observation 
of its operation. In this way, agents are able to judge whether a contract is valid and 
assess the likely legal consequences of a set of acts. Members of a business community 
exist and act within a network of boundaries, often delimited by customary rules and 
agreements of a formal or informal nature. It is generally accepted that many labour 
markets are underpinned by a series of contractual rigidities and behaviours, many of 
which are marked by tradition and dominant social culture Hodgson, 1 1, р. 18 . 

As Veblen (1964) claims, much of a country’s industrial capacity consists of a set of 
relevant habits, acquired over a long period of time, which are widespread in the 
available workforce and embedded in its practices. Nelson and Winter (1974; 1982) 
also think that the enterprise operates through habits and customary behaviour. They 
argue that habits take on the role of containers of knowledge and skills. 

Customary practices do not only represent actions that have become stable, but also 
shape and enable future actions. Habits and customary practices can play a positive 
role because, given the amount and complexity of information involved, it is not 
possible to make a fully conscious decision for all actions. Therefore, for the individual 
agent, they have functional importance, as they reduce the amount of decision-making 
inherent in the complexity of everyday behaviour. This represents one aspect of the 
general cognitive and informational functions of social institutions and practices. An 
important function performed by institutional practices concerns the passage of 
information between economic agents Hodgson, 1 1, рр. 18 -187). 

Regulated and customary behaviour establishes a set of rules set by habit, convention, 
and tacit or law-based social conformity or acceptance. Such rules help agents to 
prefigure the potential actions of others ornai, 1 82, р. . 

Customary institutions and practices play a constructive role by developing 
information about the behaviour of other individuals. Thus, customary habits and 
practices created by some individuals make possible the conscious decision-making 
activity of other individuals. Even assuming that tastes and preferences are not 
subject to change, the informational function of institutions and customary practices 
will lead to certain lines of conduct, modified by the information the institutions 
themselves provide (Schotter, 1981). 

The information created and distributed by institutions is social in nature and not 
purely subjective. It is produced by the customary behaviour of a group of individuals 
and becomes all the more significant, the more widespread and stable this behaviour 
is. Although the information developed may be perceived differently by each 
individual, it is based on the social institution. Consequently, by recognising the 
informational function of institutions, we move away from a purely subjectivistic 
perspective. 
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Institutional change and economic change 
Veblen (1898) wrote that economics is a theory that considers a sequential process or 
development and sets itself objectives that are not immutable, based on cumulative 
causality. 

The economic activity of the individual turns out to be a cumulative process of 
adaptation of the means to purposes that change cumulatively as the process unfolds. 
Thus, both the agent and its environment are at all times the result of the last stage of 
the process. It can be said that institutional change is endogenous to the long-term 
economic movement. The central interest in the question of change in the study of 
economics is highlighted. Institutions can be imagined as an element of permanence in 
a changing world. For example, if we think of capitalism within an institutional 
configuration, historical originality is given by the continuous change it generates. But 
it is also true that even if institutions present themselves as perpetual, they are born, 
evolve and disappear. So, the institutional approach is faced with a relevant question, 
that is, the relationship between continuity and change. In particular, it is the different 
temporalities of institutional change and economic processes (the differential of 
change) that deserve attention. Consequently, the interest in the processes, in the 
temporal sequences of cumulative change is predominant with respect to the 
equilibrium approach, the central thought of the neoclassical tradition. The more one 
distances oneself from neoclassical thought, the more one is led to analyse processes. 

According to Denzau and North (1994), institutional change is gradual and 
progressive, while radical changes, resulting from wars, revolutions and natural 
disasters, are rarer. Mental models and beliefs also tend, as a consequence, to evolve 
progressively, over long periods, followed by shorter episodes of fundamental 
changes. 

The process of change may encounter problems during its course (causal sequence). 
First of all, the past institutional architecture may contain beliefs resistant to change, 
either because the proposed changes are at odds with the previous belief system, or 
because the changes presented threaten the power of the representatives of existing 
organisations. Secondly, the structure that defines economic performance includes the 
presence of interdependent institutions; thus, the modification of only one of them, in 
order to produce the desired performance, is insufficient and, in some cases, 
counterproductive. Economies with an unsatisfactory performance have an 
institutional matrix that does not provide incentives for activities aimed at improving 
production. 

When agents’ choices produce results that have not been foreseen, there is the 
possibility that they review their schemes of interpretation of reality, with a reciprocal 
adaptation that leads to a new provisional equilibrium. 

In particular, the causal sequence of the process of change can be represented as 
follows: 
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Mental models and beliefs 
 
 
 

Institutional changes 
 
 
 

Incentives (individuals and organisations) 
 
 
 

Economic changes 
 
 
 

Economic performance 
 
As Aoki 2001, р. 4  states, understanding the process of institutional change can be 

similar to understanding the ways in which agents change their beliefs. Therefore, the 
relative uniformity of the analytical models, used to assess the distributive consequences 
of different institutional matrices, allows actors to eliminate alternative interpretations 
of the functioning of causal links, making it more likely that an agreement for the 
consensual construction of the rules of the game will be successful. 

Rationality and institutionalism 
In neoclassical theory, individualism is taken into account to explain social 
phenomena through rational and optimising behaviour guided by exogenously 
defined desires and goals. Therefore, in this context, human actions are governed by 
rational calculation and optimising behaviour is determined by a Darwinian 
mechanism of survival of the fittest. For e ample, for Friedman 1 3, рр. 3-43), the 
pool player acts as if he knows the complex mathematical formulae from which to 
derive the optimal direction to impose on the ball. Thus, he argues that the 
evolutionary interpretation of the maximisation hypothesis must be based on a 
rationalist concept of action. 

The neoclassical economist Pareto (2006 [1910]), in his book ‘Non-logical actions’, 
defines non-logical action as behaviour in which the means are not logically related to 
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the ends. Non-logical conduct concerns human actions that are carried out instinctively 
and in accordance with custom; therefore, Pareto’s rationalist concept of action is only 
valid for a limited set of behaviours. Whereas rationalists claim that every action can 
be explained by a single rational mechanism. For example, habits can be regarded as 
completely rational repeated acts; in fact, Downs (1957) claims that habitually voting 
for a party, despite being partly ignorant of its actions, is a rational conduct, because it 
would be expensive for citizens to obtain the information to reconsider their electoral 
behaviour. Becker (1976) claims that there are stable preferences behind the 
simultaneous actions that take place at all levels. At the same time, there are also 
sophisticated neoclassical models of human behaviour and decision-making processes 
that are positioned on more than one level, in the presence, however, of basic 
rationality, in order to incorporate some form of habitual action Hodgson, 2004, рр. 
149-160; Thaler, Shefrin, 1981; Winston, 1980). 

We find the lack of an explicit differentiation between levels of consciousness in the 
model of decision-making activity and affirm the existence of a stable preference 
function. In both of the above cases, we find the objections of Hindess (1984), adding 
that the rational choice model does not consider relevant dynamic factors and treats 
agents as if they had a criterion for evaluating their own ends. 

eblen 1 1 , р. 23  rejects the optimising rationality hypothesis as unrealistic. 
Rationality is difficult to apply because of the limitations of the human brain and the 
lack of information. Individuals are not self-contained entities, but socially 
constructed beings. Human behaviour represents the interaction between instincts 
and institutions, defined as established habits that are common to the generality of 
individuals, which influence the perception of reality, leading to the formation of 
preferences. Moreover, for Veblen, institutions are systems of social rules that shape the 
interaction between individuals, constituting the cognitive infrastructure that selects the 
information necessary for human action. They are the heads of individuals and are at the 
origin of social structures; the constitutive material of institutions is a habit, which 
represents the product of repeated behaviour that ends up generating social rules. 

From this analysis, an interaction between institutions and individuals emerges, i.e. 
institutions influence human actions and vice versa. The close relationship between 
the two entities represents a process of evolution and every change has a cause and an 
effect, as a model capable of interpreting changes in the economic and social structure. 
Thus, the interaction between human actions and institutions, together with the 
rejection of the hypothesis of optimising rationality, makes it possible to recognise the 
importance of institutions in processes of change. 

As we will see in the next section, institutionalism combined with conventionalism 
has the merit of conceptualising economic and social processes, showing that 
institutions are a product of social interaction and not just structures created by 
rational and maximising agents whose objective is individual interests. 
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Conclusion: an institutionalist-conventionalist approach 
The Economics of Convention develops a theory of rules that is close to institutional 
foundations7. An initial approach to the notion of convention is based on a subset of 
social rules, a particular type of rules marked by a certain arbitrariness and of obscure 
origin (Favereau, 1999). The convention school features an interpretative approach that 
emphasises the normative dimension of conventions, the importance of representations 
and the procedural nature of rationality Batifoulier, ar uier, 2001, р. 22 . 

Conventions attempt to solve coordination problems, i.e. contexts in which it is 
convenient for each individual to follow a certain course of conduct, provided that the 
other members of the group do the same (Morselli, 2015). Conventions concern non-
legislative rules of conduct, defined as impersonal norms, which are based on 
unorganised, informal, non-institutionalised sanctions (punishments or rewards). The 
existence of a conventional constraint produces incentives not to defect, i.e. each 
individual deciding on a strategy is unable to obtain a better result by changing his or 
her choice (Ullmann-Margalit, 1 , р. . 

By pursuing their own ends, each individual helps to reduce uncertainty, because by 
adapting to informal constraints, they convey information about likely actions in their 
social environment (Young, 1993). Since they do not present costs of organisation or 
political control, conventions are preferred to a formal order that guarantees equal 
levels of certainty (Hayek, 1982). 

According to Akerlof (1980), different forms of conventions correspond to multiple 
institutional equilibria. The existence of rule X, which prescribes conduct A and 
forbids conduct B, favours the coordination of expectations, since all the members of 
the group, knowing it, expect the others to do A and not B. The same result also occurs 
with rule Y which prescribes B and forbids A. Sometimes individuals can set their own 
intentions or expectations if everyone is aware that others are doing the same thing. 
Most institutions point to clues to coordinate behaviour, some determining point in 
each individual’s expectations of what others expect him (individual) to do (Schelling, 
1960, рр. -58; Liebowitz, Margolis, 1995). 

The convention is understood as a type of coordination, alternative to the price 
mechanism, used as an instrument for coordinating human behaviour. In chapter 
twelve of the General Theory, Keynes (1936) highlights that there is a convention in 
the financial markets that can guide investors’ anticipations. They operate on the basis 
of a representation of the context in which they are placed, i.e. a conventional basis 
allowing for collective harmonisation. The convention represents a collective 
reference, enabling coordinated decisions to be made.  

According to Dupuy (1989), in order to coordinate, individuals must know how 
others have behaved in the past and others must know how I behave, i.e. everyone 

                                                            
7 For more on the Economics of Convention, see Morselli (2020). 
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must know how to behave. 

By achieving a conventional equilibrium through spontaneous coordination, it is 
shown that satisfactory results can be achieved, since an individual can encourage 
himself by following the idea that the only risk he faces is a change of news in the 
future, which can lead to a break in the convention. Some factors may cause a crisis in 
the coordination mechanisms, such as the emergence of new information that 
transforms the expectations of those participating in the convention. This may lead 
one group to defect from a convention in order to encourage others to seek a new 
convention. At this point, external institutional intervention is indispensable when the 
convention is interrupted and stops functioning, to change expectations and restore a 
horizon of the future. The institutional intervention serves to create a new 
conventional basis, to coordinate the behaviour of individuals who are in search of a 
future horizon (Morselli, 2020). 

Institutions represent the rules of the game to which the members of a society refer 
to decide the contents of their interactions, defining them through political 
procedures as in the case of formalised constraints (constitutional or legislative norms, 
etc.), or as a result of adherence to informal constraints (conventions, reputations, 
etc.), which emerge spontaneously from the interaction between individuals. Common 
values, ideas, habits and concepts mark institutionalised interaction (Hodgson, 1998). 
As Aoki (2001, 202) claims, institutionalisation is the materialisation of convergent 
expectations. 

For Wagner (1992), institutions represent a certain ongoing commitment, and the 
continuity of the rules of the game favours the convergence of individual expectations, 
making the behaviour of other individuals predictable and supporting coordination. 
According to North (1990), the fundamental role of institutions is to reduce 
uncertainty by fostering a stable structure of social relations, but stability is not at 
odds with change. Institutions evolve from conventions, moral codes and rules of 
behaviour to legislation, customary law and private contracts in order to change the 
choices available. 

Institutional change is about changing the structure that individuals impose on their 
actions with the intention of producing certain results. In fact, much of economic 
change is the consequence of institutional change. The key to improved performance 
is a combination of formal rules and informal constraints, and the challenge is to 
understand which exact combination can produce the desired results, both at a given 
point in time and over time North, 200 , рр. 111-112). Thus, the overall direction of 
economic change reflects the set of choices made by political and economic players 
with sometimes divergent objectives, but with an interest in overall economic 
performance. 

In the light of this analysis, an institutionalist-conventionalist approach shows that 
institutions represent social interaction and not structures implemented by rational, 
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maximising individuals. The combination of institutionalism and conventionalism 
explains the interaction between individuals and institutions, shaping goals and 
desires, in the process of economic change due to institutional change. 
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Abstract: The nature of the impact of Foreign Direct Investment (FDI) on 
environmental pollution is unclear from the available literature and the present paper 
examines the short-run and long-run association of FDI with carbon emissions (CO2) 
in BRICS countries (Brazile, Russia, India, China and South Africa). The study estimates 
the panel data for the BRICS region from 1992 to 2018 with yearly frequency through 
panel cointegration test, panel vector error correction model and panel variance 
decomposition. The results, though have not found any long-run relation between FDI 
and CO2, they indicate that carbon emissions reduce in BRICS countries with 
increasing FDI in the short run and support the pollution halo hypothesis. This implies 
that the Multi-national Companies (MNCs) shift relatively cleaner industries and 
transfer greener technologies to BRICS. The results also indicate reverse causation 
running from CO2 to FDI in the short run. Furthermore, the Gross Domestic Product 
(GDP) of the BRICS region appears to be directly influenced by both FDI and CO2. 
Findings suggested that BRICS countries should furthermore liberalise FDI policies and 
parallelly tighten the environmental regulations alongside creating awareness and 
enhancing the capabilities of the country to absorb efficient and eco-friendly 
technologies. Policies should provide impetus to industries to shift energy-efficient 
technologies and less emitting equipment. 
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Introduction  
Several growth models have established а relationship between foreign direct 
investment and economic growth, particularly in developing and emerging economies. 
The classical growth models (Harrod, 1939 and Domar, 1947) postulate savings as a 
key driver of capital accumulation and growth and Rostow’s (1959) growth theory also 
emphasises that savings are critical for development. Rising savings may seem to be 
difficult in the short term, especially in developing countries. Since the developed 
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countries have largely accumulated savings, the International Monetary Fund (IMF) 
and the World Bank advised emerging and third world nations to borrow savings from 
abroad via loans, portfolio investments, and FDI to achieve a targeted growth rate 
(Jorge and Richard, 2018). The endogenous growth theory (Lucas, 1988; Barro, 1990; 
Romer, 1990) propounded that FDI ignites domestic productivity by transferring 
technology. Though the exogenous growth model (Solow, 1957) argued that long-run 
growth is due to technical progress, not because of infusion of capital or investment, 
FDI has an important role in economic growth (Omri et al., 2014). The host countries, 
particularly those less developed, can enlarge GDP by the shared knowledge (Shahbaz 
et al., 2015) and technologies (Mielnik and Goldemberg, 2002) derived through the FDI. 
In view of amassing the benefits of FDI, some countries have introduced policy 
measures to move in the direction of liberalisation and facilitation and promotion of 
FDI (United Nations Development Program, 2019). Though FDI accelerates the 
economic growth, it has a few spillover effects and the major amongst is the serious 
environmental damages it inflicts. FDI can harm the environment through the transfer 
of polluting industries (Baek, 2016). However, it is also argued that FDI facilitates the 
transfer and adoption of greener technology (Marques and Caetno, 2020) that boosts 
efficiency (Pao & Tsai, 2011), leading to improved environmental quality (Marques and 
Caetno, 2020). The available studies and literature have paid very little attention to the 
spillover effect of FDI on environmental quality. Against this backdrop, the present 
paper examines the short-run and long-run association of foreign direct investment 
with carbon emissions in BRICS countries. 

Review of Literature 

1. Theoretical Reviews 

There are several theories advocating different perspectives to the impact of FDI on the 
environment. Two major hypotheses are worth denoting; firstly, Pollution Halo 
Hypothesis and secondly, Pollution Heaven Hypothesis. The Pollution Halo Hypothesis 
argues that foreign direct investment by multi-national companies will reduce pollution 
in the host country. If the host country has stronger environmental regulations, the 
MNC firms are encouraged to invest in innovations of green technologies (Porter, 1991) 
that are energy efficient and eco-friendly (Zhang and Zhou, 2016) and transfer them to 
the host country. The transfer of such innovative technologies can decrease energy 
consumption (Mielnik and Goldemberg, 2002), and the transfer of business know-how 
(Shahbaz et al., 2015) are the two major benefits host countries will enjoy from the MNCs if 
they are less pollution-intensive (Marques and Caetno, 2020). The innovation toward 
greener technology becomes essential to the firms when the host countries with high 
environmental awareness levy stronger regulations to protect against climate change. 

The Pollution Heaven Hypothesis, on the other hand, states that when high pollution 
intensity industries are levied with high pollution tax or faced with strict environmental 
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regulations in their home country, they relocate their production factories to less 
developed countries which have weaker pollution regulation laws or where they are 
required to comply with no or fewer emission standards. In such cases, the host country 
will have increased carbon emissions from inflowing foreign direct investment and 
thereby harm the environment (Baek, 2016). However, Pollution Heaven Hypothesis 
occurs only when the transfer of the industries is relatively easier and less expensive than 
the cost of technological innovation. The relocation of industries becomes easier when the 
industries are strongly mobile in nature (Dou and Han, 2019) and hence the FDI is more 
polluting in nature to the host country. Thus, the pollution heaven hypothesis implies that 
for industrialised economies, less developed economies become pollution heavens. 

2. Empirical Reviews 

The studies that evaluated the impact of FDI inflows provide different results. If some 
of them support the pollution halo hypothesis, some others have evidence to agree with 
the pollution heaven hypothesis. For instance, Zhang and Zhou (2016) examined the 
impact of FDI on China׳s CO2 emissions for provincial panel data from 1995 to 2010 
and found that FDI contributes to reduced CO2 emissions in China. This supports the 
pollution halo hypothesis. The finding of Xie et al. (2020) also corroborates the 
pollution halo hypothesis. The result displays that in developing countries, with the rise 
in FDI inflows, the CO2 concentration decreases. In contrast, an empirical study on 
Asian economies for the period 2001-2019 by Farooq (2021) found support for 
pollution heaven hypothesis. It observed that FDI inflows result in industrial 
proliferation, and this enhances emitting of CO2. 

Abid et al. (2021) studied the nexus of foreign direct investment and carbon emission 
along with other parameters for G8 countries for the data period ranging from 2001 to 
2019. Estimation based on FMLOS denoted a negative association of CO2 with FDI and 
thereby provided supporting evidence to the pollution halo hypothesis. Further, the 
study reveals that foreign direct investment and carbon emissions have unidirectional 
causality. However, the finding of Balsalobre-Lorente et al. (2021) was dissimilar. They 
analysed the relationship between foreign direct investment, economic growth, 
urbanisation, energy use, and carbon emissions in BRICS countries for the period from 
1990 to 2014. One of the key empirical results of this paper that examines the moderate 
effect was the dampening impact of foreign direct investment on energy use and 
thereby causing enhanced emitting of carbon dioxide. 

Whereas, Marques and Caetano (2020) find different results in the different types of 
economies. The results from an evaluation of the impact of FDI on the level of carbon 
emissions in 21 developed and developing countries for the period between 2011 and 
2017 suggest that more FDI decreases emissions in developed economies, and 
increases emissions in developing countries in the short run. This underlines that the 
developed economies, by virtue of adoption of innovative eco-friendly technologies due 
to stronger environmental regulations, have made FDI less pollution-intensive. 
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However, that is not the case in the less developed economies. 

Since the results are contrasting and very limited studies focused on the evaluation 
of the impact of FDI on the environment, the present study attempts to fill the vacuum. 
This apart, in BRICS economies, the economic growth is primarily driven by FDIs. Very 
limited studies have focused on the FDI-emission nexus in the BRICS region and this is 
the other motivation for the present study. 
 

Overview of BRICS Economies 
Table 1 presents the trends in the FDI inflow, GDP and CO2 emissions in BRICS 
countries. It is denoted that Brazil has been facing an economic slowdown since the 
global economic recession of 2008 and it is indicated by the trends in its GDP growth 
rate. During 2013-18, the annual average growth of GDP in Brazil appears to be zero 
and it indicates the contraction in economic activities compared to the previous 
periods. It is during the same time, the growth rate of the inflow of FDI declined 
substantially and it became negative during 2013-18. The economic slowdown and 
reduced growth of FDI inflows along with rigid environmental policies would have also 
brought down the environmental pollution levels as denoted by the negative growth 
rate of CO2. 

Russia had high fluctuations in the FDI growth rate during the study period. In the 
face of an economic crisis, if the FDI annual growth rate fell to 4 per cent during 2008-
12, it recovered since then and rose to 32 percent during 2013-18. However, the annual 
growth rate of GDP had continued to decline despite the recovery in FDI inflow and so 
was carbon emission. The annual growth rate of carbon emission turned negative in the 
last half decadal period. At the outset, economic growth and carbon emission do not 
seem to correlate directly with the inflow of foreign investment. 

Whereas, India’s case appears to be interesting as the trends in growth rate indicate 
that GDP growth rate and CO2 growth rate were on the decline alongside the falling 
growth rate of foreign direct investment. Compared to the rest of the countries in the 
region, India still has higher growth rates of the economy and carbon emissions. 

China was the most emerging economy in the region. It is noteworthy that the growth 
rate of FDI inflows to China had a big hit and this appears to be reflected in the economic 
slowdown and reduced growth rate of carbon emissions. 

South Africa is the most backward economy in the region and efforts are on to attract 
huge foreign capital, as indicated by the data. Most of the developed and emerging 
economies find South Africa as a new destination for their business expansion and 
industrial production. However, not much drastic growth of the economy was seen, 
rather was slowing down alongside a major part of the rest of the world. It is important 
to note that despite the rise in FDI, the annual average growth rate of CO2 continued to 
decline in the recent decade in the face of shrinking economic activities. 
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It is evident that the region appears to be less attractive to foreign companies in the 
recent years as the FDI growth rate slowed down across the region. This may be 
attributed to the increasing awareness of these countries on environmental pollution 
and tightening of the regulations by the national governments. This is also evident from 
the falling rate of growth in carbon emission. 

 
Table 1. Half decadal annual average growth rate (in %) of study variables 

in BRICS countries 

Period Brazil Russia India China South Africa 

FDI 

1992 to 1997 73.7 54.9 71.4 40.1 803.6 

1998 to 2002 1.7 -2.9 13.2 3.5 124.6 

2003 to 2007 36.1 82.8 50.7 24.9 327.7 

2008 to 2012 30.4 4.0 6.0 14.6 -0.1 

2013 to 2018 -1.2 32.2 10.6 2.0 30.6 

GDP 

1992 to 1997 4.0 -5.5 6.1 11.4 2.9 

1998 to 2002 1.9 4.2 5.5 8.3 2.7 

2003 to 2007 4.0 7.5 7.9 11.7 4.7 

2008 to 2012 3.7 2.0 6.0 9.4 2.0 

2013 to 2018 0.0 0.9 7.2 7.1 1.4 

CO2 

1992 to 1997 6.2 -6.5 5.5 5.4 3.9 

1998 to 2002 2.4 0.9 3.8 4.1 3.0 

2003 to 2007 2.1 1.3 6.3 12.9 3.7 

2008 to 2012 5.3 1.0 7.4 6.5 1.6 

2013 to 2018 -0.8 -0.6 4.2 1.3 0.3 
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Methodological Framework 
1. Model Specification 

Most of the past studies on the relation between FDI and carbon emissions used a 
bivariate framework (Narayan & Smyth, 2009) and some studies (for instance, 
Lutkepohl, 1982) concluded that the bivariate model by omitting other relevant 
variables might result in a spurious ndings of causality and one can visualise 
misdirected policy recommendations. Further, omitted variables, in a bivariate 
framework can also cause an absence of causality between variables (Triacca, 1998). 
Insertion of a third variable into the FDI-CO2 analysis will make the model more robust. 
The sign and size of the coefficient will be nearer to perfection and this is expected to 
estimate the direction of causality closer to the reality (Odhiambo, 2009). Against this 
backdrop, this paper developed a tri-variate framework by including economic growth to 
foreign direct investment and carbon emissions. The inclusion of economic growth in the 
study model is expected to better explain the relation between FDI and CO2 in BRICS 
economies. The model proposed in this paper is consistent with the literature, and is 
presented in Equation (1): 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 𝑓𝑓(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹,𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺)                     (1) 
 

Based on theory and literature, the model presumes that carbon emissions (CO2) in 
the BRICS panel are partially governed by foreign direct investment inflow (FDI) and 
the level of economic growth (GDP). The CO2 represents the total carbon emissions in 
the panel of BRICS countries and it is measured in thousand tons. FDI denotes the 
foreign direct investment net inflows in current USD. The GDP is the proxy to economic 
growth of the BRICS panel countries, and it considers the real GDP estimated for 2015 
USD. The tested model is presented in a specific equation as under Equation (2). 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶2ₜ = 𝛽𝛽₀ +  𝛽𝛽₁𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ₜ + 𝛽𝛽₂𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺ₜ 𝑒𝑒ₜ                    (2) 

 

Where, o is the constant term,  and  are coefficient terms of F I and , 
respectively, and e is the error term. The study uses annual data for all the variables 
under consideration, and the time series is represented by t. 

The actual values of data series are converted to natural logarithm and this 
smoothens the data and facilitates more robust results from the model estimation. After 
the logarithmic transformation of the data series, the Equation (2) is re-written as 
presented in Equation (3): 

 
𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶2ₜ = 𝛽𝛽₀ +  𝛽𝛽₁ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ₜ + 𝛽𝛽₂ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺ₜ + 𝑒𝑒ₜ                   (3) 
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The data are panel in nature as the study is focussed on BRICS countries. In the 
Equation (3), cross-country factor is included and Equation (4) is thus the modified 
version. 

 
𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶2ᵢ, ₜ = 𝛽𝛽₀ +  𝛽𝛽₁ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ᵢ, ₜ + 𝛽𝛽₂ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺ᵢ, ₜ + 𝑒𝑒ᵢ, ₜ                   (4) 
 

In Equation (4) i indicates the respective countries in the panel. 
 

2. Data Description 

The study covers BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) and annual 
data are collected for these countries from 1992 to 2018. Table 2 consolidates the study 
variables, their definitions and symbols used in the paper. The data of the different variables 
were collected from the World Development Indicators (WDI) of the World Bank. 

 

Table 2. Description of the study variables 

Variable Description  Symbol 

Response Variable 

Emission of carbon dioxide Total carbon emissions measured in 
thousand of tons 

CO2 

Deterministic Variables 

Foreign direct investment inflow Net inflows in the current USD FDI 

Gross Domestic Product Real GDP estimated for 2015 USD GDP 

 

Table 3 provides descriptive statistics to study variables. It is denoted that the deviation 
of maximum value and minimum value from the mean value in each variable is short. The 
standard deviation is low and the data sets exhibit behaviour almost close to their 
respective average behaviour. From the coefficients of Skewness and Kurtosis, it 
appears that all the study variables are characterised by non-normal distribution. The 
skewness coefficient values of most of the variables are positive and they indicate that 
variables are skewed to the right. The coefficients of kurtosis show that the leptokurtic 
for all variables have the presence of a high peak or a fat-tailed in their volatilities. 

In addition, the estimated coefficients of Jarque–Bera statistics are positive and their 
coefficient values are high. This indicates that the null hypothesis of normal distribution 
of the variables cannot be accepted and implies that the data series are not normally 
distributed at 1 per cent level of significance.   
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Table 3. Descriptive Statistics 

Particulars In CO2it In FDIit In GDPit 

Mean 1946767 4.17E+10 1.93E+12 

Median 1137740 1.90E+10 1.20E+12 

Maximum 10313460 2.91E+11 1.35E+13 

Minimum 208660.0 3358018 1.64E+11 

Std. Dev. 2524459 6.27E+10 2.59E+12 

Skewness 2.165136 2.394292 2.791785 

Kurtosis 6.776410 8.418143 10.51319 

Jarque-Bera 185.6955 294.1132 492.8863 

Probability 0.000000* 0.000000* 0.000000* 

Sum 2.63E+08 5.63E+12 2.61E+14 

Sum Sq. Dev. 8.54E+14 5.27E+23 8.96E+26 

Observations 135 135 135 

* significant @1 % level. 
 

3. Econometric Approaches 

Guided by the past literature, the present study has employed panel estimation 
techniques. The literature highlights the efficiency of the panel estimation methodology 
and is considered to be the fourth generation or the latest estimation technique 
(Guttormse, 2004 and Mehrara, 2007). Osbat (2004, quoted from Hasanov, et al., 2017) 
highlights four advantages of panel estimation over other methodologies. First, it 
provides better and clear information when time series are combined with cross-
sectional dimensions. Second, panel estimation result has the potential to mitigate 
collinearity among the explanatory variables and to increase degrees of freedom and 
thereby are more efficient. Third, it provides for controlling the individual heterogeneity. 
And lastly, the effects that are not identified in the time series or cross-section data, are 
detected by the panel estimation. 

Since the study uses time series data, to begin with, they are tested for non-
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stationarity and order of integration through panel unit root test (PURT). If the data 
series are non-stationary at the level and attain stationarity in the first order, panel 
cointegration is estimated to test the impact of foreign direct investment and economic 
growth on carbon emission in the study region and it explores the long-run relationship 
among the variables. If the variables are found co-integrated, a panel vector error 
correction model (VECM) is estimated to study the short-run and long-run causal 
relationship between the variables. Suppose we find an absence of cointegration among 
the variables, a panel vector autoregressive model (VAR) will be estimated. Lastly, 
variance decomposition is performed as it is a better framework to summarise the 
dynamic relations between variables in a VAR. The selection of econometric 
methodology is guided by the literature of the past. The methodological details are 
presented below. 

CO2, FDI and GDP are data series to be studied and they are examined for non-
stationarity using three different panel unit root test (PURT) methodologies such as 
Levin, Lin & Chu test, (Augmented Dickey-Fuller) ADF – Fisher Chi-square test and 
(Phillips-Perron) PP – Fisher Chi-square test. If Levin, Lin & Chu test assumes a common 
unit root process across cross sections, ADF – Fisher Chi-square and PP – Fisher Chi-
square tests assume individual unit root process. The null hypothesis across all three 
tests is that the panel data series have a unit root or non-stationarity. The general form 
of the equation estimated for PURT is as presented in Equation (5). 

 

∆𝑦𝑦ᵢ, ₜ =  𝛼𝛼𝑦𝑦ᵢ, ₜ ₋₁ + ∑ 𝜇𝜇ᵢₖ𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑘𝑘=1 ∆𝑦𝑦ᵢ, ₜ₋ₖ +  𝛽𝛽ᵢ𝛸𝛸ᵢ, ₜ +  𝑒𝑒ᵢ, ₜ                  (5) 

 

Where 𝑦𝑦 is the variable to be tested, X is the exogenous variable/s, i denotes cross-
section, which is country in our case, t represents the time element, 𝑒𝑒 is the error term 
and  ∆ indicates the first difference operator. The null hypothesis of the unit root is 
H0 : 𝛼𝛼 = 0. The alternative hypothesis of no unit root is H1 : 𝛼𝛼 = 0 for all i = 1,2,3…N1 

and 𝛼𝛼 < 0 for all i = N1+1, N1+2, N1+3……N. 

If data series of all variables are integrated in the same order, preferably I(1), a panel 
cointegration test (PCT) is performed to determine the long-run relations between the 
variables. The paper applies three different methods of PCT such as Pedroni Residual 
Cointegration Test, Kao Residual Cointegration Test and Johansen Fisher Panel 
Cointegration Test. 

The superiority of the Pedroni method is its consideration of heterogeneity at two 
different levels. In the first level, it considers the heterogeneity across sections, while it 
is countries in our case. It is estimated by Equation (6). 

 
𝑦𝑦ᵢ, ₜ = 𝛼𝛼ᵢ + 𝛿𝛿ᵢ, ₜ + 𝛽𝛽₁ₜ𝑋𝑋1ᵢ, ₜ + 𝛽𝛽₂ₜ𝑋𝑋2ᵢ, ₜ + ⋯+ 𝛽𝛽ᴢₜ𝑋𝑋𝑋𝑋ᵢ, ₜ + 𝑒𝑒ᵢ, ₜ                 (6) 
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It is assumed that variables 𝑌𝑌 and X are I(1) and 𝛼𝛼ᵢ + 𝛿𝛿ᵢ denotes individual and trend 
effects. In the second level, stationarity of the estimated residual, i.e. e ,  is estimated by 
Equation (7):  

 
êᵢ, ₜ = Qᵢêᵢ, ₜ₋₁ + eᵢ, ₜ                      (7) 
 

Whereas, the Kao’s methodology, unlike Pedroni, takes into account homogeneity in 
cointegration with only intercept without trend. Equation (8) is estimated to test 
cointegration under the Kao approach. 

 
𝑦𝑦ᵢ, ₜ = 𝛼𝛼ᵢ + 𝛽𝛽₁ₜ𝑋𝑋1ᵢ, ₜ + 𝛽𝛽₂ₜ𝑋𝑋2ᵢ, ₜ + ⋯+ 𝛽𝛽ᴢₜ𝑋𝑋𝑋𝑋ᵢ, ₜ + 𝑒𝑒ᵢ, ₜ                 (8) 
 

If the cointegration test detects at least one co-integrating equation, a panel vector 
error correction model (VECM) is estimated; otherwise, a panel vector autoregressive 
model (VAR) will be estimated. The objective is to study short run causal relationship 
between the variables. Since the study found a long-run co-integrating relation among 
the variables, Equation (4) for CO2 is represented in Equation (9). 

 
𝐹𝐹𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶2ᵢ, ₜ = 𝛼𝛼ᵢ + 𝛿𝛿ᵢ, ₜ + 𝛽𝛽1 𝐹𝐹𝑙𝑙𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ᵢ, ₜ + 𝛽𝛽2 𝐹𝐹𝑙𝑙𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺ᵢ, ₜ + 𝑒𝑒ᵢ, ₜ                   (9) 
 

Further, we measure the long-run residuals or error correction terms by estimating 
Equation (10). 

 
𝑒𝑒ᵢ, ₜ = 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸ᵢ, ₜ =   In𝐶𝐶𝐶𝐶2ᵢ, ₜ − (𝛼𝛼ᵢ + 𝛿𝛿ᵢ, ₜ + 𝛽𝛽1𝐹𝐹𝑙𝑙𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ᵢ, ₜ + 𝛽𝛽2 𝐹𝐹𝑙𝑙𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺ᵢ, ₜ)               (10) 
 

The present paper estimates the panel VECM using a set of vectors that are presented 
in Equation (11). 
 

�
∆𝐹𝐹𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶2ᵢ, ₜ
∆𝐹𝐹𝑙𝑙𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ᵢ, ₜ
∆𝐹𝐹𝑙𝑙𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺ᵢ, ₜ

� = �
𝑏𝑏1
𝑏𝑏2
𝑏𝑏3
� + �  

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

�
𝐵𝐵₁₁, ₖ 𝐵𝐵₁₂, ₖ 𝐵𝐵₁₃, ₖ
𝐵𝐵₂₁, ₖ 𝐵𝐵₂₂, ₖ 𝐵𝐵₂₃, ₖ
𝐵𝐵₃₁, ₖ 𝐵𝐵₃₂, ₖ 𝐵𝐵₃₃, ₖ

��
∆𝐹𝐹𝑙𝑙𝐶𝐶𝐶𝐶2ᵢ, ₜˍₖ
∆𝐹𝐹𝑙𝑙𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ᵢ, ₜˍₖ
∆𝐹𝐹𝑙𝑙𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺ᵢ, ₜˍₖ

� 

 

                       +�
𝜏𝜏₁
𝜏𝜏₂
𝜏𝜏₃
�  𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸ᵢ, ₜˍ1 + �

𝑒𝑒1ᵢ, ₜ
𝑒𝑒2ᵢ, ₜ
𝑒𝑒3ᵢ, ₜ

�                (11) 

 

In Equation (11), 𝑏𝑏 represents the vector of intercept and 𝜏𝜏 denotes the vector of the 
speed of adjustment coefficients and it shows the speed at which the deviations from 
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the long-run equilibrium are corrected. 𝐵𝐵 indicates the metrics of short-run coefficients 
and 𝑒𝑒 is the vector of serially independent residuals. ∆ is the difference operator and 
𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸ᵢ, ₜˍ₁ is the lagged error term that is generated from long-run relation. A negative 
and statistically significant coefficient of the lagged ECT is the indication of the presence 
of a long-run causality running from deterministic variables to the response variable. If 
the coefficients of the first difference or second difference are significant, the short-run 
causality is confirmed. 

Later, the study tried capturing the relative strength of causal relation between the 
variables beyond the selected period by estimating panel variance decomposition as 
VECM does not provide attention to this (Abosedra et al., 2015). The variance 
decomposition measures the magnitude of the predicted error variance for a series 
accounted for by innovations from each of the independent variables over different 
time-horizons beyond the selected time period (Abosedra et al., 2015). It is found in the 
literature (such as Engle & Granger, 1987 and Ibrahim, 2005) that with the VAR 
framework, the variance decomposition method provides more reliable results than 
conventional techniques.  

 

Results 

1. Panel Unit Root Tests (PURTs) 

The PURTs using three different methods (Levin, Lin & Chu, ADF – Fisher Chi-square 
and PP – Fisher Chi-square) are applied to the natural logarithms of CO2, FDI and GDP 
data series at the level and first difference. The results, as displayed in Table 4, indicate 
that all three tests have consistent results. The data series of CO2, FDI and GDP have 
non-stationarity and unit root issues at level I(0). However, after the first difference I(1) 
all data series, i.e., CO2, F I and  attain stationarity. The non-stationarity of the 
data series at level I(0) indicates that measures adopted to control carbon emissions 
appear to have long-run effect on the CO2 emission levels; innovations in policies to 
attract more foreign investment will have a longstanding impact on FDI inflow; and 
economic reforms and revisions in policies like fiscal policy, monetary policy, industrial 
policy and trade policy etc. have a permanent effect on the growth of the economy. Thus, 
it implies that any shock, innovation or reform relating to the variable concerned has a 
transitory effect and the series returns to its trend path (Abosedra et al., 2015). While, 
in the first difference, reforms or innovations and policies in the domain of CO2, FDI and 
GDP will have only a temporary effect on them. Since all data series are integrated of 
order one I(1), the study proceeded with testing of cointegration among variables. 
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Table 4. Results of Panel Unit Root Tests 

Variable Method  Order  Statistic Prob 

lnCO2it 

Levin, Lin & Chu  
Level  1.47518  0.9299 

1st diff -5.72191  0.0000 

ADF - Fisher 
Level  19.0693  0.0394 

1st diff  48.3635  0.0000 

PP - Fisher  
Level  16.8168  0.0785 

1st diff  49.0953  0.0000 

lnFDIit 

Levin, Lin & Chu  
Level -0.90459  0.1828 

1st diff -9.36078  0.0000 

ADF - Fisher 
Level  12.2076  0.2714 

1st diff  84.1903  0.0000 

PP - Fisher  
Level  11.7493  0.3022 

1st diff  88.0649  0.0000 

lnGDPit 

Levin, Lin & Chu  
Level  9.30130  1.0000 

1st diff -1.74221  0.0407 

ADF - Fisher 
Level  1.25012  0.9995 

1st diff  22.5871  0.0124 

PP - Fisher  
Level  0.95526  0.9999 

1st diff  21.9173  0.0155 

 

2. Panel Cointegration Tests (PCTs) 

To estimate the long-run relation between CO2, FDI and GDP, three different models of 
panel cointegration tests, such as Pedroni residual cointegration test, Kao residual 
cointegration test and Johansen Fisher panel cointegration test are applied. The result 
is sensitive to the lag length used in the estimation and this paper selects 2 lags based 
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on the highly accepted Schwarz information Criterion (SC), which is guided by VAR Lag 
Order Selection Criteria and its detailed output is presented in Table 5. The results of 
all three models of cointegration test are presented in Table 6. Pedroni cointegration 
test assumes intercept and trend and presents two sets of cointegration: within-
dimension and between-dimension. 

The result indicates that CO2, FDI and GDP are moderately co-integrated in both 
within-dimension and between-dimension and hence have long-run relation. Whereas, 
the Kao test assumes individual intercept and no trend and as found from the result, the 
ADF statistic is significant and hence endorses the result of the Pedroni test. Even the 
findings of the Johansen Fisher test (that assumes intercept, no trend in CE & VAR) 
confirm the long-run co-integrating relationship between the variables. The statistic 
value in both the trace test and max-eigen test is statistically significant, implying the 
rejection of null hypothesis that there is ‘none’ number of co-integrating vectors 
between the three variables of the study. It thus indicates the presence of at the most 
one co-integrating equation between CO2, FDI and GDP in the panel of BRICS countries. 
Since the model variables have the long-run co-integrating relationship between them, 
the presence of a causal relationship and the direction of causality between the series 
is estimated by the panel error correction model. 

 
Table 5. VAR Lag Order Selection Criteria 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -8104.8 NA   3.47e+57  141.0051  141.0767  141.0341 

1 -7358.7  1440.273  9.40e+51  128.1862  128.4726  128.3024 

2 -7295.7  118.3543  3.68e+51  127.2468   127.7481*  127.4503 

3 -7282.8  23.46565  3.44e+51  127.1799  127.8959  127.4705 

4 -7264.0   33.46181*   2.90e+51*   127.0083*  127.9392   127.3862* 

* indicates lag order selected by the criterion. LR: sequentially modified LR test statistic (each 
test  at 5% level); FPE: Final prediction error; AIC: Akaike information criterion; SC: Schwarz 
information criterion; HQ: Hannan-Quinn information criterion 
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Table 6. Results of Panel Cointegration Test 

Method  Test  Statistic Prob 

Pedroni 

Within-dimension 

Panel v-Statistic  2.5483210 (0.882951)  0.0054 (0.1886) 

Panel rho-Statistic -0.978166 (-0.589357)  0.1640 (0.2778) 

Panel PP-Statistic -1.145282 (-1.584825)  0.1260 (0.0565) 

Panel ADF-Statistic -1.436935 (-2.884284)  0.0754 (0.0020) 

Between-dimension 

Group rho-Statistic  0.517768  0.6977 

Group PP-Statistic -1.409205  0.0794 

Group ADF-Statistic -4.118091  0.0000 

Kao ADF -2.164776 0.0322 

Johansen Fisher 

Trace Test 

None  28.57  0.0015 

At most 1  13.96  0.1749 

At most 2  10.14  0.4283 

Max-eigen test 

None  24.99  0.0054 

At most 1  13.43  0.2009 

At most 2  10.14  0.4283 

* p < 0.01, ** p < 0.05 & *** p < 0.10. Data in parentheses (  ) is a weighted value 

 

3. Panel Vector Error Correction Model (VECM) 

The long run and short run causality between the CO2, FDI and GDP for the panel of 
BRICS countries is estimated by VECM. The result of long-run causality is presented in 
Table 7. The error correction term (ECT) implies the speed of adjustment of the 
dependant variable towards long-run equilibrium for the shocks of determinants. The 
result indicates the absence of long-run causality among variables in any direction. The 
coefficients of the lagged ECT of CO2 is positive and not significant. It denotes that the 
imbalances caused to carbon emissions by FDI and GDP cannot be restored in the long 
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run path, rather, the imbalance diverges. Similarly, fluctuations caused to economic 
growth due to changes in policies and practices of carbon emissions and foreign 
investment do not converge to stability in the long run. Though shocks to FDI 
administered by changes in GDP and CO2 restore at high speed to the pre-shock state, 
it does not appear to be statistically significant. Hence, we do not find long-run causality 
in any direction between the three variables in the panel of BRICS countries.  

 

Table 7. Panel Vector Error Correction Model- Long Run Causality 

 ∆lnCO2it ∆lnFDIit ∆lnGDPit 

ECT(-1) 0.008332 -251.8205 20666.47 

Std. Error 0.01071 1815.64 3867.16 

t-Statistic 0.77798 -0.13870 5.34409 

Prob.   0.4371 0.8898 0.0000* 

R-squared  0.696126  0.308347  0.973782 

Adj.R-squared  0.677134  0.265118  0.972144 

S.E. of regression  1.12E+12  3.22E+22  1.46E+23 

F-statistic  100019.5  1.70E+10  3.61E+10 

Log-likelihood  36.65341  7.132978  594.2768 

D-W stat    

* p < 0.01 
 

The results of the short-run causality estimation under VECM are reported in Table 
8. It is evident from the wald test that the joint impact of lag-1 and lag-2 of FDI on CO2 
is statistically significant. It implies that there exists a short-run causality running from 
FDI to CO2. It is noteworthy that the coefficient values of FDI appear to be negative, 
indicating that increasing FDI may not necessarily cause a rise in CO2, and instead, it 
decreases in the BRICS region. Similarly, the lagged values of CO2 jointly cause positive 
changes in FDI in the short run. Hence, the causality flows from CO2 to FDI as well. Thus, 
a bidirectional short-run causal relationship is found between CO2 and FDI in the panel 
of BRICS countries. The lagged terms of CO2 jointly appear to be having direct causation 
towards GDP. This is evident from statistically significant chi-square statistic. And no 
reverse causality is found running from GDP to CO2. It implies a unidirectional causality 
between GDP and CO2 that flows from CO2 to GDP. Similarly, the study finds the 
absence of short-run causality running from GDP to FDI and GDP to CO2 as well. 
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Table 8. Short Run Causality and Joint Wald Test of Lagged Terms 

Regressor & 
Lagged Terms Coefficient t-statistic Chi-square df Prob Decision 

Dependent Variable: ∆lnCO2it 

lnF I-1 -1.34E-06 -1.92686 
8.985564  2 0.0112 Reject Ho 

lnF I-2 -1.87E-06 -2.80642 

∆lnGDP-1 -3.76E-07 -1.25086 
1.572370  2 0.4556 Accept Ho 

∆lnGDP-2 1.67E-07  0.60423 

Dependent Variable: ∆lnFDIit 

lnCO2-1 62862.18 3.55971 
29.01478  2 0.0000 Reject Ho 

lnCO2-2 28396.60 1.46402 

ln -1 0.044790 0.87953 
2.579250  2 0.2754 Accept Ho 

ln -2 -0.075371 -1.60597 

Dependent Variable: ∆lnGDPit 

lnCO2-1 111461.3 2.96337 
33.59228  2 0.0000 Reject Ho 

lnCO2-2 106413.2 2.57580 

lnF I-1 -0.357153 -1.42209 
3.490739  2 0.1746 Accept Ho 

lnF I-2 -0.387809 -1.61579 

 

Since the study used time series data, we should test whether VECM has spurious 
results caused by serial correlation among the variables and to detect the same, LM 
serial correlation test is applied. The result reported in Table 9 shows that the LM stat, 
in most of the cases, beyond lag 2 (optimal lag of the study) is not statistically significant 
at 5 per cent level. This rejects the null hypothesis of the presence of serial correction 
at higher lag order than the optimal lag order of the study and thus confirms the absence 
of a serial correlation problem and thus, VECM result is not spurious. Hence, the result 
of the model is reliable. 
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Table 9. VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

Lags LM Stat Prob. 

1 20.94731 0.0129 

2 27.29977 0.0012 

3 16.05189 0.0658 

4 24.59713 0.0035 

5 16.66482 0.0542 

6 24.13752 0.0041 

7 16.72082 0.0533 

8 16.15298 0.0638 

 

4. Variance Decomposition 
After examining the short-run and long-run dynamics of the relation between CO2, FDI 
and GDP, the variance decomposition technique to the VAR system is applied to 
ascertain the predicted changes in the given variable for the innovations or shocks in 
each of the regressors over a time path beyond the selected time period. Table 10 
presents result of variance decomposition to the panel of BRICS countries. The shocks 
of GDP do not appear to cause any variation in CO2. The GDP accounts for less than 1 
per cent of the total changes of CO2 in the long-time path of the 10th period. Though, the 
variance caused by the fluctuations of FDI to CO2 is less, it has increased in the long run 
time path. The FDI is predicted to contribute nearly 10 per cent by the 10th period to 
the total changes in CO2. Much of the changes in CO2 in the time path (nearly 90%) 
could be attributed to its own past shocks that are linked to the various exogenous 
factors. Furthermore, the innovations or shocks of GDP do not contribute to changes in 
FDI. However, CO2 appears to be the factor contributing the most variations in FDI. It 
is evident that the explanatory power of CO2 on FDI has increased from the time path of 
period 1 (9.1%) to period 10 (80.6%). It implies that innovation or policy reforms relating 
to CO2 are predicted to cause 80.6 per cent changes in its long run time path to the total 
changes in FDI inflows to BRICS countries. Whereas much of the variances in GDP could 
be attributed to the shocks in CO2 and FDI and their impact is predicted to grow stronger 
in the time path from period 1 to period 10. A shock in CO2 is predicted to cause 18 per 
cent change to the total changes of GDP in the 1st year and it increases to 46.8 per cent by 
4th year. By 10th year, 56.6 per cent of the total variation in GDP is attributed to the shock 
in CO2. If a shock in FDI is predicted to cause 3.5 per cent to the total changes in GDP in 
the 1st year, it increases to 7.3 per cent by the 4th year and to 25.4 per cent by the 10th year. 
Whereas, the changes caused to GDP by its own factors that are linked to exogenous 
variables have reduced drastically and reached 17.8 per cent by the 10th year.  
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Table 10. Results of Variance Decompositions 

Period S.E. lnCO2it lnFDIit lnGDPit 

Variance Decomposition of lnCO2it: 

1 100019.5 100.0000 0.000000 0.000000 

4 400723.8 92.36473 6.688651 0.946621 

7 704829.5 90.60052 8.434284 0.965193 

10 988252.0 89.52439 9.595795 0.879813 

Variance Decomposition of lnFDIit: 

1 1.70E+10 9.114231 90.88577 0.000000 

4 2.91E+10 52.99906 45.56330 1.437635 

7 4.17E+10 72.26865 26.01930 1.712049 

10 5.34E+10 80.66110 17.46845 1.870451 

Variance Decomposition of lnGDPit: 

1 3.61E+10 18.04959 3.541957 78.40845 

4 1.38E+11 46.89598 7.317044 45.78698 

7 2.76E+11 56.69275 17.46061 25.84664 

10 4.41E+11 56.69168 25.44926 17.85906 

 

Discussion 
The econometric analysis denotes that there exists no association between the variables 
in the long run. This could be because the carbon emission, in the long run, would depend 
on several exogenous factors and this is how FDI and economic growth become less 
focused. However, the results indicate that in the short run, there exists a statistically 
significant relationship between FDI, CO2 and GDP in BRICS countries. The direction of 
the flow of causal relationship among them is summarised and presented in Figure 1. The 
econometric analysis confirms that increasing FDI inflows decrease the carbon emissions 
in the region in the short run. This could be partially due to the improved capacity of the 
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emerging economies of the BRICS region to absorb innovative and eco-friendly 
technologies. Parallelly, the countries independently tightened the environmental 
regulations to the multi-national companies and forcing them to comply with high 
emission standards. This ensures an inflow of cleaner FDI. The industries in these 
countries, over the recent decades, are striving towards enhancing the skills of manpower 
and re-structuring their cost components to enable technological shifts in the operational 
processes and slant more towards green production. This could be possible only when 
the industries are aware of the emissions with present technology and the “know-how” 
of technological shifts in the developed world. The ‘awareness’ of BRICS countries, their 
tightened regulations and technique effect collectively would have contributed to the 
decreasing carbon emissions from the FDI. The panel of BRICS countries, thus, appear to 
have evidence to support the pollution halo hypothesis in the short run. 

Interestingly, reverse causation flowing the direction of carbon emissions to foreign 
direct investment is also observed in the short run and the impact appears to be 
positive. It implies that the measures to control carbon emission will not affect the 
inflow of FDI to the BRICS region. More stringent environmental policies of the 
governments, and the need for innovations towards green technologies, though they 
have high-cost implications, the BRICS region continues to attract multi-national 
companies. BRICS countries are still preferred by the MNCs for higher investment as 
they still prove to be cost-effective when compared with the developed or western 
world. This could be attributed to the cheaper manpower and cost-effective raw 
materials of the BRICS region, on the one hand, and the very stringent environmental 
regulations of the developed countries, on the other. 

It is also observed that FDI and CO2 impact GDP and the relationship appears to be 
positive. This denotes that increasing FDI and a high level of carbon emission will 
increase the economic growth of the BRICS countries in the short run. However, we 
could not find the persistence of such an impact in the long run. This raises the question 
of whether our finding corroborates with the exogenous growth model (Solow, 1957) 
as it argued that long-run growth is due to technical progress, not because of infusion 
of capital or investment. It cannot be discounted that in the short run, FDI results in the 
‘shared knowledge’ (Shahbaz et al., 2015) and inflow of technologies (Mielnik and 
Goldemberg, 2002) to the host countries in BRICS and that drives economic growth. In 
view of the economic benefits of FDI, the BRICS countries have introduced policy 
measures of liberalisation and facilitation and promotion of FDI. These measures 
attracted multi-national companies to flow more into BRICS countries and invested on 
more economic ventures that in turn would have accelerated economic growth to the 
higher levels in the recent decades. 
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Source: Author. 
Figure 1. Flow of relation between FDI, CO2 and GDP in the Panel of BRICS Countries 

 

Conclusion and Policy Implications  
This study aimed to evaluate the impact of foreign direct investment on carbon 
emission in the short run and long run in BRICS countries. The findings indicate that 
though no long-run association is found between the variables, the FDI decreases the 
carbon emission in the short run in the study region. It is also found that FDI happens 
to be a key driving factor of economic growth. Furthermore, the econometric analysis 
has evidence of unidirectional causality running from carbon emission to economic 
growth. The results imply that the BRICS countries have improved their capabilities 
of absorbing the new technologies and control the inflow of environmentally dirty 
FDI. However, the regulation of carbon emissions seems to affect the economic 
growth of these countries in the short run. Whereas such an impact may not last in 
the long run. The regulation of FDI appears to directly affect the economic growth as 
it might restrict the inflow of foreign capital. The current growth of the BRICS region 
is attributed to the FDI inflow on a large scale and such investments do not seem to 
affect the environment. The study, thus, appears to support the pollution halo 
hypothesis in the short run. 

Since multi-national companies directly contribute to economic growth, the BRICS 
countries must work in the direction of furthermore liberalising the policies to attract 

FDI 

CO2 

GDP 
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FDI. They may open up different sectors to the FDI that are currently restricted or 
regulated. However, the national governments in the BRICS region may also regulate 
the quality of foreign investment so as to ensure that FDI should accentuate 
environmental pollution. While attracting the FDI, environmental regulations need to 
be tightened and enforce the same to ensure prompt compliances by the foreign 
industries. In addition, the governments are expected to work towards creating 
awareness and enhancing the capabilities of the country to absorb new generation 
technologies that are more eco-friendly. The government policies in BRICS countries 
may provide special impetus to industries that shift energy-efficient technologies and 
less emitting equipment. 
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: Д орд  Стиглър е сред най-видните представители на второто поко
ление иконо исти от Чикагската кола, допринесли значително за фор ира
нето на нейното идейно наследство. Научните у разработки вдъ новяват 

но ество изследвания в областта на теорията на публичния избор, иконо и
ческата теория на правото и редица други теоретични направления. Стиглър 
лансира идеята за всеоб ватна теория на цените, простира а се отвъд преде
лите на иконо ическата наука, и до края на ивота си работи за превръ ането 

 в универсален одел за анализ на чове кото поведение. Във връзка с това са 
представени в синтезиран вид някои от неговите най-значи и приноси къ  
съвре енната иконо ика, съдър а и се преди всичко в трудовете у в об
ластта на теорията на инфор ацията и иконо ическата теория на регулацията. 

 : Д орд  Стиглър  теория на цените  иконо ика на инфор ация
та  индустриална организация  иконо ическа теория на регулацията  теоре а 
на Коуз  Чикагска иконо ическа кола 
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Д орд  Д оузеф Стиглър 1 11-1 1  e сред най-влиятелните иконо исти от 
втората половина на  век.1 С трудовете си в областта на иконо иката на 
инфор ацията, индустриалната организация и дър авното регулиране той 
                                                            
1 За подробна биографична справка относно ивота и трудовете на Стиглър в . Freedman 2020 , 

както и кратките справки на български език в Па укчиев 200  и Блауг 1 8 . Научна биография 
на Стиглър о е да бъде на ерена в Stigler 1 88 . Въведението се основава преди всичко на Nik-

hah 2010  и на eube 1 8 . За ролята на Стиглър в Чикагската иконо ическа кола в . Nik-
hah 2011 . За достъпно представяне на научните у трудове, както и за антология на ключовите 
у статии в . eube & Moore 1 8 . 
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допринася съ ествено за развитието на Чикагската иконо ическа кола, 
подпо агайки институционалното  изгра дане и със забеле ителния си 
ад инистративен талант. Чикагската кола играе воде а роля в западната 
иконо ическа исъл през периода от 0-те до 0-те години на иналия век, 
като оказва силно влияние не са о вър у иконо ическата теория и по-
специално вър у господства ата неокласическа доктрина, но и вър у други 
свързани социални науки. Днес трудовете на Стиглър продъл ават да са 
отправна точка за но ество значи и изследвания, а актуалността и  за 
стопанската политика не на алява с годините. В представеното изследване са 
скицирани ролята на Стиглър – редо  с тази Милтън Фрид ан, за фор ирането 
на Чикагската иконо ическа кола, както и някои от неговите най-ва ни 
приноси в иконо ическата наука. 

Стиглър е роден през 1 11 г. в Рентън, ата Ва ингтон. Той е единствено 
дете на не скоговоря и е игранти от Бавария и Австро-Унгария. Ба а у е 
пивовар, но след забраната за прода ба на алко ол в СА  „су ия ре и “  
родителите у се насочват къ  търговията с недви и и и оти в Сиатъл, 
където Стиглър прекарва по-голя ата част от детството си. Завър ва бакала
върска степен по стопанско управление във Ва ингтонския университет. 
Непосредствено след това – през 1 32 г., получава и агистърска степен по 
бизнес ад инистрация от Северозападния университет в Чикаго. Едва по-късно 
проявява интерес къ  акаде ична кариера и записва да учи иконо ика в 
Чикагския университет. 

Сред професорите на Стиглър в Чикаго са Франк Найт, Якоб Винер и енри 
Сай ънс. Изследователският у под од е повлиян най-вече от тя  eube, 
1 8  Stigler, 1 88 . През 1 33 г. Стиглър започва работа вър у докторската си 
дисертация под научното ръководство на Франк Найт. Завър ва я през 1 38 
г., а през 1 41 г. я публикува под заглавието „Теории на производството и 
разпределението“ Stigler, 1 41 .2 Студентските у години в Чикаго се оказват 
от голя о значение за неговия бъде  професионален път, за ото сред коле
гите у в университета и по-късни дългогоди ни приятели са Милтън 
Фрид ан и Уилсън Алан Уолис Friedman, 1 3, 1  Wallis, 1 3 , които са 
научни спътници на Стиглър в продъл ение на десетилетия. През 0-те 
години на иналия век три ата са най-ярките представители на второто 
поколение на Чикагската иконо ическа кола и в значителна степен дораз
виват теоретичните  концепции срв. със Седларски, 201 , с. 23 -2 . 

Стиглър преподава активно о е като докторант. През 1 3  г. чете лекции в 
Дър авния коле  на Айова, а две години по-късно се пре ества в Университета 
в Минесота. Прекратява дейността си та  през 1 42 г. и започва работа в 
                                                            
2 Книгата е първото задълбочено изследване вър у ар иналния под од в иконо ическите теории, 

който Стиглър с ята за отличителна арактеристика на неокласическата кола Младенова, 2011, 
с. 24 , об ва а а и работата на са ите чикагски иконо исти. 
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Националното бюро за иконо ически изследвания NBER  в Ню орк, след 
което през 1 43 г. се присъединява къ  водената от Уолис tati ti al e ear  
Gr p в Колу бийския университет. Къ  иконо истите в групата освен Фрид

ан се числи и аролд отелинг срв. с Егберт, Седларски, Тодоров, 2021a . Тези 
анга и енти на Стиглър оказват съ ествен ефект вър у по-късната у научна 
работа. И енно тук той фор ира неиз енния принцип в работата си, че иконо

ическата аргу ентация трябва да се основава преди всичко на е пирични 
данни. 

След края на Втората световна война Стиглър се връ а в университета в 
Минесота, но остава та  кратко – са о до 1 4  г., когато е назначен за професор 
в университета „Браун“. одина по-късно той отново се пре ества – този път в 
Колу бийския университет в Ню орк, където е професор в продъл ение на 11 
години. През този период Стиглър публикува един от най-ва ните си трудове – 

онографията „Теория на цените“ Stigler, 1 4 a  на основата на по-ранен 
вариант от 1 41 г., както и поредица от статии в „ rnal  P liti al n . 
Книгата се превръ а в стандарт за учебните програ и по иконо ика и се 
преиздава ногократно до 80-те години на иналия век. 

Съв естно с Фрид ан Стиглър публикува па флета „Покриви или тавани “ 
Friedman  Stigler, 1 4 , в който авторите анализират негативните иконо и

чески последствия от въве дането на ценови ограничения на пазара за недви
и и и оти eube, 1 8 . По ду ите на Блауг това е „една от първите атаки в 

иконо ическата литература сре у контролираните нае и“ Блауг, 1 8, с. 2 1 . 
Публикацията става отправна точка за голя а част от по-късните изследвания 
на Стиглър, свързани с ефектите от дър авното регулиране. През 1 4  г. е 
отпечатана и влиятелната у статия „      

  Stigler, 1 4 b) – о е един ко понент от него
вия иконо ически анализ на дър авната на еса на пазарите. Според Стиглър 
на есата на дър авата води до с у ения в ефективното функциониране на 
пазарите. През 1 4  г. въз основа на своята работа в NBER той публикува 
първия значи  иконо ически принос относно определянето на  

  Stigler, 1 4 . 

През 1 4  г. по покана на Фридри  фон айек Стиглър се присъединява къ  
основателите на об еството „Мон Пелерин“. Сред тя  са Фрид ан, Уолис, 
Найт, Попър, Р опке, Ойкен, отелинг, фон Мизес и Але. О е на първата сре а 
Стиглър се запознава с Аарън Директър, с когото поддър а приятелство до 
края на ивота си и чиито научни идеи за регулацията у повлияват значи
телно eube, 1 8 . Под одът на Стиглър къ  пазарния либерализъ  се 
съчетава добре с целите на об еството „Мон Пелерин“ – разработването на 
пазарноориентиран контрапроект на социалистическите идеи и на дър авно 
управляваното стопанство Nik- hah, 2010 . 

Къ  този о ент Стиглър вече се е отдалечил от класическите либерални 
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идеи на своя научен ръководител Франк Найт. Докато Найт разгле да иконо
иката като социална наука, чиято роля за ре аването на реални пробле и 

възприе а единствено като ного ограничена Егберт, Седларски и Тодоров, 
2021b , Стиглър за итава тезата, че стопанската наука и по-специално теория
та на цените съдър а въз о ността за ре аване на  социални пробле

и.3 Той се отнася сериозно къ  членството си в об еството „Мон Пелерин“ и 
изпълнява функциите на негов президент от 1  до 1 8 г. През 1 8 г. се 
завръ а като професор в Чикагския университет, където през следва ите 
десетилетия предстои да изиграе ре ава ата си роля за утвър даването на 
Чикагската кола като лидер в об оприетото направление на иконо ически 
анализ. 

При иве Стиглър получава но ество отличия и е поканен за член на някол
ко правителствени ко исии Friedman, 1 , р. 8 . През 1 4 г. е избран за 
президент на А ериканската иконо ическа асоциация, а през 1 2 г. става 
редактор на „ rnal  P liti al n . През 1 82 г. получава Нобеловата 
награда за иконо ика за изследванията си вър у индустриалните структури, 
функционирането на пазарите и последиците от дър авната регулация срв. с 
Па укчиев, 200 .4 Като научен ръководител на докторанти, сред които са Марк 
Блауг, Якоб Минцер и То ас Соуъл, Стиглър участва в подготовката на следва

ото поколение успе ни иконо исти. 

За личния у ивот е известно алко и дори неговата автобиография Stigler, 
1 88  е изключително пестелива.  Той се ени през 1 3  г. и и а три а синове. 
У ира през 1 1 г. в Чикаго. 

В следва ите части на представеното изследване са разгледани ключовите 
о енти от ролята на Стиглър за утвър даването на Чикагската иконо ическа 
кола. Нейното идейно и институционално изгра дане дъл и ного на забе

ле ителните у стратегически и управленски у ения, въпреки че той са ият 
упорито се опитва да избягва преко ерното анга иране с ад инистративни 
дейности. Обсъдени са някои от иконо ическите трудове на Стиглър, посвете
ни на дър авната на еса на пазарите, иконо иката на инфор ацията и теория
та на регулацията. Накрая са очертани накратко част от неговите приноси в 
други области на иконо ическата исъл. 
  

                                                            
3 Така го представя Марк Блауг в едно свое интервю Freedman, 2020, р. . 
4 Марк Блауг ко ентира, че „ако съ ествува е Нобелова награда за красиви, изчистени статии в 

областта на иконо ическата теория, индустриалната организация и историята на иконо ическата 
исъл, тя е трябвало да у бъде присъдена отдавна“ Блауг, 1 8, с. 2 0 . 

 В . съ о интервютата на Freedman 2020  със сина на Д орд  Стиглър и с някои негови близки 
колеги  съ о Friedman 1 3, 1  и Wallis 1 3 . 



Икономическа мисъл / Economic Thought 67 (4) 2022 

456 

     
През 1 8 г. Стиглър се завръ а в Чикагския университет и заедно с Фрид ан 
фор ират ядрото на второто поколение в Чикагската кола след Найт, Винер и 
Сай ънс. О е преди това онографията у „   “ се е превър
нала в стандарт в преподаването, а трудовете у вър у ефектите от дър авната 
на еса на пазарите вече са ироко известни Nik- hah, 2011 . Декан на Grad ate 

l  ine  SB  – Стопанския факултет на Чикагския университет , е 
неговият колега и приятел Алън Уолис, който кани Стиглър да зае е длъ ност
та професор. Стиглър прие а, след като години наред е от върлял покани от 
университета, и е назначен като „Чарлс Р. Уолгрийн-професор“ – позиция, която 
е финансово подкрепяна от фондацията „Уолгрийн“ и е пре върлена от Полито
логическия факултет къ  SB специално за него. Тя у дава финансовата 
сигурност да се зае е дългосрочно с фунда енталната теоретична преориента
ция на SB Nik- hah, 2011, рр. 123-12  къ  нов иконо ически под од с фокус 
вър у стопанската политика. 

След Първата световна война и световната иконо ическа криза от 20-те го
дини на иналия век в стопанската политика на ного дър ави в Европа си 
проправят път социалистическите идеи. В по-късните години става популярна 
и кейнсианската теория заедно със съпътства ите я дър авни програ и. 
Подобни идеи за на еса в пазарите на ират реализация и в СА  с Новия курс 

e  Deal  на Франклин Д. Рузвелт. Тази тенденция продъл ава и при военната 
иконо ика на 40-те години. С офор янето на Чикагската кола започва 
своеобразна контрареволюция сре у до инирания от Кейнс иконо ически 

ейнстрий  от това вре е – контрадви ението се гради, съ о както и об ест
вото „Мон Пелерин“, вър у либералните пазарни идеи. 

В SB Стиглър успява да нало и своя под од в научните изследвания и в 
преподаването, който се основава на неокласическите принципи и одели. 

ентрално за него е допускането, че иконо ическите субекти взе ат рационал
ни ре ения в преследването на своите цели. ената играе насочва а роля. Тази 
концепция е основополага а в иконо ическата теория и до днес, дори и в по-
практически насочени дисциплини като иконо ика на управлението 

ana erial n i  или бизнес иконо ика ine  n i ). През 0-те 
години на  век обаче тя е в противоречие с ориентацията на повечето стопан
ски факултети ine  l  в СА  в . Nik- hah, 2011 . Напри ер в арвард 
се залага преди но на конкретни казуси в есто на об ватни теоретични 
постановки. Съвсе  целенасочено Стиглър доразвива пазарноориентирания 
теоретичен под од. Докато той е декан на SB в неговата структура редо  с 
Департа ента по иконо ика, ръководен от Милтън Фрид ан, и този по право, 
ръководен от Аарън Директър  се създава о е един трети департа ент, в който 

                                                            
 Сега ni er it   C i a , t  l  ine . 
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се работи и енно вър у пазарноориентираната иконо ическа теория срв. с 
Nik- hah 2011, р. 11 . 

През следва ите десетилетия Чикагската кола успява да се нало и катего
рично като алтернатива на кейнсианския ейнстрий , а не след дълго тя 
са ата започва да играе ролята на об оприето иконо ическо направление. 
Един от подкрепя ите фактори е, че нейните воде и представители Стиглър, 
Фрид ан и Директър зае ат ключови университетски позиции и следват 
неотклонно една и съ а изследователска програ а. Без съ нение воде ата 
фигура е Фрид ан, който със своя онетаристки под од и с ногобройните си и 
изключително въздейства и публични изяви се превръ а в „лицето“ на 
Чикагската кола. Научните приноси на Стиглър обаче са с не по- алко, ако не 
и със съ ото значение за развитието и за раз иряването на влиянието на 

колата в . Friedman, 1 3, както и Hammond  Hammond, 200 . 

В подкрепа на своята критична позиция спря о регулира ата роля на дър а
вата Стиглър използва е пирични анализи. През 0-те години на иналия век 
той допълва и задълбочава тези анализи с фунда ентални изследвания, при ер 
за които е статията „     “ Stigler  
Friedland, 1 2 . Трудовете у относно ефектите и цената на дър авната на еса 
създават основата за разработването на теорията на публичния избор от 
Вирд инската кола в . Егберт и Седларски, 2018, 2020  Седларски, 2013b, 
2011  и от Д ей с Бюканън – о е един от студентите на Франк Найт eube, 
1 8 , р. 1 . Съгласно тази теория политическите ре ения съ о се взе ат от 
рационални субекти, преследва и своя собствен егоистичен интерес, а не 
непре енно об ествения. Аналогията на Стиглър е ду продуктовите и 
политическите пазари става ключова за под ода на теорията на публичния 
избор. 

При допускането, че политическото поведение е рационално и невинаги е в 
интерес на об ността, де ократичните процеси невинаги е водят до ефек
тивни социални ре ения. В анализите си Стиглър цели да пока е дефицитите 
на де ократичните е аниз и и чрез това да подобри об ественото разбиране 
на политиката Nik- hah, 2010 .  

За изпълнението на своята изследователска програ а той привлича няколко 
обе ава и лади иконо исти, които впоследствие е фор ират третото 
поколение на Чикагската иконо ическа кола. Къ  тя  се числят ари Бекър, 
Са юел Пелц ан, Д ей с Фа а, Ричард Познър и Робърт Лукас в . Nik- hah, 
2010 . Инфраструктурно Стиглър осигурява реализацията на програ ата, като 
през 1  г. основава ентър за изследване на иконо иката и дър авата къ  
Чикагския университет. ентърът и а ва на ад инистративна и финансова 
функция, свързвайки зало ените в програ ата проекти с различни заинтересо
вани страни Nik- hah, 2011 , и се финансира преди но от частни ко пании, 
които подкрепят пазарноориентираната наука. Като негов директор Стиглър 
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успява у ело едновре енно да внедри идеите на Чикагската кола в науката и 
да ги направи достъпни за ироката об ественост. 

По-късно на основата на допускането, че индивидите и ат рационално пове
дение не са о на пазарите, но и в ного други итейски ситуации, в които се 
налага да балансират ползи и раз оди, възниква    

 . Представителите на третото поколение иконо исти от 
Чикагската кола популяризират тази теория, като я прилагат къ  най-
разнообразни социални ситуации. Някои от най-известните при ери са разра
ботени в изследванията на ари Бекър, напри ер иконо ическата теория на 
се ейството, на престъпността и влиятелната теория на чове кия капитал. По-
нататък са представени три от те атичните области, в които Стиглър работи 
усилено.  Това са дър авната на еса на пазарите, иконо иката на инфор а
цията и иконо ическата теория на регулацията. 

Д     
През 40-те години на  век Стиглър анализира ефектите от въве дането на 
дър авно ад инистрирани цени. За целта, както обикновено, той използва не 
са о теоретични, но и е пирични аргу енти. ентралният у принос в тази 
област се съдър а в ного популярния и високо оценяван по онова вре е 
съв естен па флет с Милтън Фрид ан Friedman  Stigler, 1 4  срв. с Bangs, 
1 4 .8 Публикацията е изключително достъпна поради естеството на използ
ваните при ери. Авторите търсят причините за и последствията от въве дане
то на ценови таван вър у нае ите на или а. Те констатират, че след зе етре
сението от 1 0  г. в Сан Франсиско, при което е разру ен над половината от 
сградния фонд, изненадва о не се наблюдава свръ търсене на или а. През 
този период ня а допълнителни дър авни регулации и свободното ценообра
зуване координира търсенето и предлагането. Фрид ан и Стиглър установяват 
точно обратното за периода след Втората световна война, когато и енно 
въведеното ограничение на акси алния раз ер на нае ите става причина за 
възникналия дефицит на или ния пазар. Иконо ическият анализ на тези 
обстоятелства, представен от два ата автори, заляга и до днес в основата на 
научната оценка на последствията от ценовата регулация на посочените пазари. 
Изводите и  огат се обоб ят, както следва: 1  въве дането на акси ално 
равни е на нае ите, ограничавайки правата на собствениците, води дъл
госрочно до по- алко предлагани или а под нае  2  тъй като на пазара се 
предлагат по- алко или а, на аляват и въз о ностите за избор от страна на 
потенциалните нае атели  3  цените на за естители – или а и къ и за 
                                                            
 Най-ва ните статии на Стиглър в тези направления огат да бъдат на ерени в сборника на eube 
& Moore 1 8 . Moore 1 8  предлага сполучливо въведение в работите у. За обзор на трудовете 
на Стиглър в . съ о emset  1 3 , Friedman 1 , Mincer 1 83 , elt man 1 3  и Schmalensee 
1 83 .  

8 Това е единствената и  съв естна публикация. 
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продан, нарастват заради отлива на търсене от пазара за нае и  4  ценовият 
таван сти улира собствениците на или а да изискват допълнителни пла а
ния от нае ателите, напри ер под фор ата на по-високи неустойки   невъз

о ността за легално  увеличение на нае ите води до свиване на дългосроч
ното предлагане на или а, което от своя страна е свързано с допълнително 
нарастване на свръ търсенето и  днес   или ата не се отдават сре у 
запла ане по пазарни процедури, а на субективен принцип – на базата на лични 
контакти   нае ателите не напускат доброволно своето или е, за ото не 
са в състояние да на ерят ново, което създава допълнителни пробле и. 

По-нататък Фрид ан и Стиглър търсят причините за дефицита на или а 
под нае . Според те ния анализ той не се дъл и на това, че населението на СА  
се увеличава или че се строят твърде алко сгради. Вътре ните играционни 
дви ения в страната съ о не огат да обяснят свръ търсенето. Причината по-
скоро се крие в покачването на разполагае ите до оди на до акинствата, което 
прави или ата по-достъпни. Поради ограничаването на нае ите обаче, 
нарастването на търсенето не о е да доведе до пови аване на пазарната цена 
и до ново равновесие при по-голя  брой отдавани или а, а се фор ира 
пазарен дефицит. Задър ането на ценовия таван не разре ава пробле а, а го 
задълбочава. От иконо ическа гледна точка тази на еса води до неефективно 
разпределение на или ата. Актуалността на анализа на Фрид ан и Стиглър 
изпъква ного ясно на фона на въведените ограничения на нае ите в ного 
европейски столици през последните години. 

В статията „       
 Stigler, 1 4 b  Стиглър изследва ефектите от въве дането на 

ценови ограничения под фор ата на ини ална работна заплата на трудовия 
пазар ценови под . И тук неговата оценка на иконо ическите последствия е 
отрицателна. Мини алната заплата би довела до безработица, в случай че 
при одът от пределния продукт на труда е под нало еното ини ално предел
но трудово възнагра дение. Особено в отрасли, в които се използва преди но 
нископлатен труд, увеличението на раз одите за труд е се ко пенсира със 
съкра аване на работни еста и евентуално с пови аване на производител
ността на труда посредство  въве дането на нови те нологии. Стиглър обръ а 
вни ание на обстоятелството, че не о е да и а  ини ална заплата за 
всички отрасли и професии, а тя би трябвало да бъде диференцирана. Ре ава

ият фактор в случая е съответната производителност. Съ евре енно ини
алната заплата не допринася непре енно за об ествената цел, свързана с 

на аляването на бедността. За постигането на това не е от значение са о 
почасовото възнагра дение, а годи ният до од на до акинствата, който се 
заработва най-често от повече индивиди, заети с различни дейности. Накрая, 

ини алната заплата дискри инира някои дейности спря о други и и а 
преразпределителен ефект – ини ална заплата получават са о наетите, 
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докато за са онаетите – предприе ачи и упра нява ите свободни професии, 
ня а дър авно гарантирана долна граница на до одите. Те ата за ини ално
то възнагра дение продъл ава да е актуална  години по-късно. Критиките на 
Стиглър са иконо ически състоятелни и до днес въпреки а абните социални 
програ и в ного от дър авите в Европа. 

Две години по-късно Стиглър фор улира по-об а теория на регулацията, 
стъпва а вър у две централни тези относно на есата на дър авата, които са 
видни о е в цитираните по-ранни разработки – първо, дър авните регулации 
не водят непре енно до пови аване на об ественото благосъстояние и, второ, 
в своите действия политиката до голя а степен игнорира изводите от иконо

ическия анализ. 

И    
Статията на Стиглър „   “ Stigler, 1 1  е 
крайъгълен ка ък в неокласическата теория.9 Са ият автор я оценява като 
един от най-ва ните си приноси в . Friedman, 1 , р. 12 . Докато стандартни
те неокласически одели се основават на с ва ането, че наличието на пълна 
инфор ация при пазари с о огенни стоки води до  равновесна цена, то с 
по о та на е пирични изследвания Стиглър установява друго – дори за 
еднородни продукти са налични различни пазарни цени. Той открива причина
та в обстоятелството, че инфор ацията съ о е оскъдна стока и цената  е 
поло ителна величина. Стиглър обръ а вни ание на факта, че рационалните 
потребители и производители са принудени да правят раз оди за набавянето 
на инфор ация в търсене на най-изгодните цени. Пазарните участници събират 
инфор ация относно цените на стоките, но не всички от тя  са еднакво добре 
инфор ирани, което о е да се дъл и включително на разлики в алтернатив
ните раз оди за различните стопански субекти. Вследствие на това иконо и
ческите акт ори е разполагат с различни обе и инфор ация и е търсят 
стоките на известните на тя  най-ниски цени, което е и а за резултат разлики 
в пазарните цени на иначе о огенни стоки.  

Прозрението на Стиглър, че инфор ацията е оскъдна стока и и а поло ител
на цена, звучи тривиално от дне на гледна точка, но e ключово за развитието 
на цялата съвре енна иконо ическа теория. До каква степен пазарните участ
ници е инвестират вре е и средства в търсенето на инфор ация, зависи от 
пределната полезност и от пределните раз оди за набавянето на допълнително 
количество инфор ация. За опти алните индивидуални ре ения е в сила 
твърдението, че пределната полезност трябва да е равна на пределните раз оди 
по набавянето на инфор ацията. При това поло ение стре е ът къ  пълна 

                                                            
9 Относно развитието на „иконо иката на инфор ацията“ след Стиглър в . Младенова 2011, с.18 -

210 . 
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инфор ираност не е съв ести  с рационалното поведение, тъй като тогава 
пределните раз оди би а надви авали пределните ползи. Изводът на Стиглър 
е, че рационалните субекти като правило са пълно инфор ирани, което прави 
взе ането на ре ения при непълна определеност нереалистично. 

Идеята у за инфор ационните раз оди несъ нено е пряко свързана с рабо
тите на Франк Найт, който, както е известно, посочва и енно неопределеността 
като основание за реализацията на поло ителни печалби дори на иначе конку
рентни пазари Егберт, Седларски и Тодоров, 2021b . Стиглър допълва това 
прозрение десетилетия по-късно с обяснението на различните цени на о о
генни стоки. 

Той илюстрира произтича ите пробле и от наличието на инфор ационни 
раз оди на при ера на трудовите пазари Stigler, 1 2 . Работодатели и работ
ници встъпват в договорни взаи оотно ения при непълна инфор ация. Те се 
инфор ират относно ответната страна, отчитайки свързаните с това инфор а
ционни раз оди. Прило ението на идеята за инфор ационните раз оди се 
оказва ре ава о за разработването на теорията на чове кия капитал на ари 
Бекър. По-късно на тази основа Майкъл Спенс разработва и оделите на 

 reenin  и  i nalin  на трудовите пазари в . Spence, 
1 3  Stigler, 1 . Допускането за аси етрично разпределение на инфор ация
та е ключово и в одела на Д орд  Акерлоф за   ad er e 
ele ti n, в . Akerlof, 1 0 . При поло ение че инфор ационните раз оди са от 

значение за реалните пазари, те неизбе но играят ва на роля и за аркетинга 
на фир ата. От такава гледна точка аркетинговите усилия придобиват с исъл 
и са обясни и не са о от управленска перспектива, но и от перспективата на 
неокласическата иконо ическа теория. За пазарните участници това е ефекти
вен инстру ент за събиране и разпространение на инфор ация – така те огат 
да взе ат по-успе ни ре ения, подобрявайки и разпределението на ресурсите 
в стопанството. 

Идеята за непълната инфор ация се оказва основополага а за някои от най-
новите изследователски полета в иконо ическата теория. Напри ер цялата 
нова институционална иконо ика, която от 0-те години на иналия век се 
налага все повече като наследник на неокласиката в иконо ическия ейнст
рий , се базира на допускането за непълна инфор ация и на изведената от него 
концепция на транзакционните раз оди в . Седларски, 2013а . Мо е дори да 
се твърди, че новата институционална иконо ика е до голя а степен неокласи
ческа теория, раз ирена с допускането за непълна инфор ация. 

Концепцията за непълната инфор ация о е да се използва с лекота и при 
други социални ситуации – напри ер политическите пазари и процеса на 
взе ане на ре ения в де ократичните об ества. Успоредно със Стиглър вър у 
своята теория за поведението на избирателите работи и Антъни Даунс, който 
показва, че дори и рационалните избиратели не са напълно инфор ирани 
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относно политическите програ и на кандидатите преди избори. Близостта 
е ду политическите и иконо ическите ре ения и продуктивността на 

интердисциплинарните под оди по отно ение на свързаните с тя  пробле и 
стават все по-видни с надгра дането на     и с 
програ ното сбли аване на представителите на Чикагската и Вирд инската 

коли Brady, 2010 . Представената в следва ата част    
 съ о о е да бъде разгле дана в този контекст. 

И     
Убе дението на Стиглър, че теорията на цените о е да се превърне в основа 
на анализа на рационалното поведение на стопанските субекти въоб е, поставя 
началото на разработването на специфичната    

  на Чикагската кола. Нейните представители прилагат теория
та на цените къ  най-разнообразни сфери на социално взаи одействие. Са ият 
Стиглър пренася идеята за ценовия е анизъ  от продуктовите пазари къ  
политиката и с това полага основите на    

, която от своя страна зае а ва но ясто в ра ките на   
  и     или  

, срв. с Ракарова и Еленкова, 2012 . 

Опити за прилагане на концепцията за ценовия е анизъ  в иконо ическия 
анализ на политиката огат да бъдат на ерени о е в ранните работи на 
Стиглър от 40-те години на иналия век, но той развива идеите си до иконо и
ческа теория на политиката окончателно чак през 0-те години. За целта 
Стиглър стъпва вър у анализите на Даунс owns, 1 , Бюканън и Тълок 
Buchanan  Tullock, 1 2  в . Егберт и Седларски, 2018, 2020 , правейки 

аналогия е ду иконо ическата и политическата конкуренция. оля о влия
ние вър у теорията на Стиглър оказва и теорията на заинтересованите групи, 
разработена от Олсън Olson, 1  Олсън, 2001  срв. с Егберт и Седларски, 
2021 .10 

Според неокласическата теория дър авната на еса на пазара и а с исъл 
единствено в ситуации, в които въпреки рационалното поведение на индиви
дите се стига до иконо ическа неефективност. В този случай е налице пазарен 
провал и ценовият е анизъ  по изключение  не осигурява ефективно разпре
деление на ресурсите. Дър авната на еса посредство  регулации на пазара 

о е да подпо огне взе ането под вни ание на съ инските пределни раз оди 
на едно или друго поведение с отчитане на вън ните ефекти за об ността. 
Така не би била постигната пълна иконо ическа ефективност и цените не би а 
се изравнили с пределните раз оди, но поне би а се прибли или къ  тя . Тази 

                                                            
10 Изло ението тук следва elt man 1 3  и Mincer 1 83 , които представят обоб ено приноса на 

Стиглър в тази област. 
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концептуална конструкция, която е неразделна част от иконо ическата теория 
след Пигу, е подло ена на е пирична проверка от Стиглър и Фридланд в тя но 
съв естно изследване на цените на електроенергията в СА  Stigler  Friedland, 
1 2 . Те установяват слаба статистическа взаи овръзка е ду дър авните 
регулации и цените на електроенергията. ените в а ериканските ати с 
регулации са едва различи и от тези в атите без регулации срв. съ о с 

elt man, 1 3 . О е заглавието на статията „     
“ насочва къ  незначителното влияние на дър авната на еса вър у 

пазарното ценообразуване в е пиричното проучване. В годините след това 
допълнителни изследвания на различни пазари потвър дават заключението, 
че дър авните регулации явно не са добър инстру ент за пови аване на 
об ественото благосъстояние. 

На въпроса за о в такъв случай въоб е съ ествуват регулациите Стиглър 
предлага отговор, който преобръ а представата в тогава ната теория относно 
иконо ическата роля на дър авата Stigler, 1 1 . Допускането до този о ент 
е, че действията на политическите субекти най-вече на избраните политици  
са в интерес на об еството bene lent . Прилагайки логиката на пазарния 

е анизъ , Стиглър разгле да дър авните регулации като блага, политиците 
като предлага и, а различните организирани групи в об еството като търсе и 
тези блага. В допълнение, той прие а, че както предлага ите, т.е. политиците, 
така и търсе ите са рационални субекти, които целят акси ална полезност в 
преследването на собствените си интереси. Предлага ите продават своята 
политическа власт, т.е. способността за нор ативно внедряване на определена 
регулация ценови таван, ценови под, количествени ограничения и др. . Търсе

ите заинтересованите групи от потребители и производители  се конкури
рат да получат предлаганото от политиците благо. При това колективните 
интереси на производителите са по-добре организирани, отколкото на потре
бителите срв. с Olson, 1  Олсън, 2001  и съответно те са по-успе ни в този 
процес. ената, която търсе ите запла ат, е под фор ата на осигуряване на 
гласове на изборите, финансова подкрепа за политически ка пании и фонда
ции, работни еста за политиците в частния сектор или ко бинация от всичко 
това elt man, 1 3, р. 823 . 

В обоб ение, Стиглър е първият, който прилага концепции от теорията на 
публичния избор къ  регулацията на пазарите. С това той се с ята за основател 
на иконо иката на регулацията, базирана на допускането за рационални 
политически субекти, които целят акси изирането на собствената си полез
ност. В нейните ра ки се оделира колективното поведение на индивидите в 
заинтересованите групи лобисти, бран ови асоциации и профсъюзи , които се 
опитват да извлекат иконо ически ренти чрез прокарването на политически 
ре ения Tullock, 1 . Като резултат политиците и правителствата в де ок
ратичните дър ави се превръ ат в „подчинени“ на организираните групи. 
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елта на теоретичната програ а на Стиглър е не са о да обясни политическото 
поведение, но и да пока е, че де ократичните процеси огат да водят до 
об ествено неефективни състояния. 

Д      
Дискутираните приноси на Стиглър са резултат от работата у във взаи

освързани области на изследователски интерес. Могат да бъдат изброени и 
но ество други теоретични направления, в които той и а фунда ентални 

приноси. Тук скицира е са о някои от тя . 

В своите ранни публикации от края на 30-те години на иналия век, все о е 
под влияние на Найт, Стиглър работи вър у някои специфики от теорията на 
производството и раз одите. Тук от значение е разграничението, което прави 

е ду       Stigler, 1 4 a . Той въве да 
концепциите за адаптира ите се производствени процеси и гъвкавото произ
водство. По-късно Минцер определя тези икроиконо ически разработки като 
ранни стъпки къ  изгра дането на одели с   Mincer, 
1 83, р. .  

Стиглър е известен съ о и със своята работа в областта на индустриалната 
иконо ика Stigler, 1 4, 1 8  indahl  Stigler, 1 0 . През периода от 1 4  до 
1 0 г., стъпвайки вър у неокласическата теория на цените, той разработва 

одели, които дават нов тласък на изследователското направление на индуст
риалната организация. арактерното за под ода у е, че от върля ного от 
предлаганите през този период алтернативни концепции и допълнения на 
неокласическата теория. Стиглър не прие а напри ер обяснението на Лайбен

айн за  и критикува одела на  
 на Че бърлейн Stigler, 1  emset , 1 3  Schmalensee, 1 83 . Съвсе  

съзнателно той се противопоставя на повлияната от Че бърлейн е пирична 
традиция в арвард, като изгра да в Чикаго теория на индустриалната органи
зация, основана еднозначно вър у неокласическия икроиконо ически под од. 
Стиглър остава верен привър еник на об оприетата теория – това проличава 
напри ер в под ода у къ  олигопола, където той не прибягва къ  теорията на 
игрите или къ  други стратегически ре ения, а по-скоро се опитва да установи 
принципите и последствията от рационалното поведение. 

Друга изследователска област, в която Стиглър прилага теорията на цените, е 
   – със своите трудове допринася съ ествено за развитие

то на т.нар.   . Той е силно повлиян от работите на Найт, но 
съ о и от интензивната си кореспонденция с Робърт Мертън, когото познава от 
вре ето, прекарано в Колу бийския университет в . iamond, 200 . Основна
та критика на Стиглър е, че научният анализ на науката е оставен преди но на 
социологията. Според него обаче той би огъл да бъде усъвър енстван с 
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по о та на иконо ическия инстру ентариу  Stigler, 1  в . съ о iamond, 
200 . Като аргу ент Стиглър посочва, че в СА  учените и научните организа
ции са в конкуренция по е ду си, в която в крайна с етка се налагат са о най-
добрите теории и учени. Конкуренцията е ду учените се осъ ествява на 
базата на разпознавае ост, а конкурентното и  поведение, подобно на пазар
ното, е рационално и реагира на сти ули Stigler  Becker, 1 . Стиглър 
за итава позицията, че за успе а на учения не е достатъчно да и а правилните 
идеи, но и да о е да ги популяризира. Той е един от първите, които разработ
ват количествени оценки на продукта от научния труд, като взе а под вни а
ние напри ер броя цитирания или качеството на научните списания iamond, 
200 . Тази изследователска област става известна десетилетия по-късно като 

. 

Друг ва ен о ент, който трябва да се отбеле и, е, че Стиглър а не Роналд 
Коуз  фор улира   . Впечатлява ото в случая е, че са ият 
Коуз не съу ява да прозре завър ения вид на теоре ата, който придобива 
известност едва след интерпретацията на идеите у от Стиглър.11 Традицион
ното с ва ане в иконо иката, което о е да бъде проследено до Пигу, е, че при 
наличието на отрицателни  вън ни ефекти, т.е. когато производството 
причинява раз оди на трети лица, дър авната на еса под фор ата на данък 
вър у причинителя на вън ните ефекти е под одя а за интернализиране на 
тези раз оди от причинителя. Според Коуз, ако са налице вън ни ефекти и от 
това възникват социални раз оди, последните би а огли да бъдат интернали
зирани и без изрична дър авна на еса Coase, 1 0 . Това о е да се постигне, 
независи о дали потърпев ите или причинителите прите ават правата на 
собственост вър у засегнатия природен  ресурс. В този случай при отсъствие 
на транзакционни раз оди двете страни огат да постигнат споразу ение, 
което да позволява ефективното интернализиране на вън ните ефекти. Тук 
ня а значение коя от двете страни прите ава правата. В аргу ентацията на 
Коуз обикновено на практика се стига до невъз о ност за придви ване къ  
ефективно ре ение поради твърде високи транзакционни раз оди когато 
напри ер страните в съответното взаи оотно ение са ного на брой . Той не 
на ира еднозначен из од от ситуацията с поло ителни транзакционни раз оди 
– всички въз о ни ре ения са неефективни и дър авната на еса все пак е 
необ оди а Medema, 2011, р. 1 . 

Стиглър предлага своя интерпретация на идеята на Коуз и успява да изведе 
универсален теоретичен е анизъ . Пазарът е в състояние да работи ефектив
но дори и при наличието на вън ни ефекти и произтича и от тя  социални 
раз оди, ако не са налице транзакционни раз оди и правата вър у собственост

                                                            
11 Medema 2011  обоб ава подробно тези обстоятелства, започвайки от доклада на Коуз на известния 

се инар по индустриална организация и стигайки до въз о ните интерпретации и конкретно до 
тази на Стиглър. В . съ о интервюто на Фрид ан с Блауг Freedman, 2020, рр. 84-8 . 
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та са ясно разпределени. В този случай дър авната на еса е изли на. Той 
посочва, че това за изненада на Коуз  е съдър анието на теоре ата на Коуз. 
Стиглър постулира теоре ата през 1  г. в поредното издание на „Теорията на 
цените“, а интерпретацията у предизвиква интензивна дискусия относно 
ролята на транзакционните раз оди, които се превръ ат в сърцевината на 
новата институционална иконо ика и повлияват цялото направление на 

   Седларски, 2011 . 
Трудовете на Стиглър не са ли ени от противоречия, които се разкриват през 

десетилетията. Едно от очевидните е, че в своята иконо ика на инфор ацията 
той из о да от наличието на инфор ационни раз оди, т.е. допуска поло ител
ни транзакционни раз оди. Съ евре енно в други одели предполага съвър

ена конкуренция с работе  ценови е анизъ  при нулеви транзакционни 
раз оди. Това противоречие о е да се разре и, ако се разграничат об ите 
теоретични конструкции в оделите на Стиглър от е пиричните у изследва
ния. Теоретичните одели позволяват фор улирането на об овалидни твър
дения, но по правило са изградени вър у твърде опростява и допускания, 
които лесно огат да бъдат опровергани е пирично. Както винаги в иконо и
ческата наука, тък о опростява ите допускания в оделите обаче задават 
ра ката, праве а въз о но прогнозирането. 

Мно ество критични отзиви получава съв естна статия на Бекър и Стиглър 
от 1  г. Becker  Stigler, 1 . Два ата автори отстояват допускането, че в 
об ия случай индивидите, независи о в каква ситуация се на ират, прите а
ват неиз енни функции на полезност, които се опитват да опти изират. С 
други ду и, не са о потребителите и производителите, но и политиците, 
съдиите, учените, работодателите и работниците, престъпниците и полицаите 
и дори членовете на се ейството извър ват рационална алокация на оскъдни 
ресурси в . Кънев, 200 , с. 440-441 . И енно тази теория, основана на универ
салното допускане за акси изира и полезността си субекти, представлява 
според представители на други социални науки своеобразно „нападение“ на 
иконо ическия етод къ  те ните пред етни области и се от върля като 
„   в . Пеовски, 1 . Критика идва и от страна на 
по-традиционните иконо исти. Стиглър не остава безразличен Stigler, 1 84 . 
Той подчертава, че иконо иката по дефиниция се зани ава с чове кото пове
дение – изследва взе ането на ре ения при оскъдност. Изкуственото разделе
ние на дисциплините в науката, възникнало като фор а на разделение на 
труда, не е дадено веднъ  завинаги. От тази гледна точка  

 о е да се разгле да като      
. Стиглър изброява научните области, в които под одът се е утвърдил 

успе но: политологията, социологията, историята   
, правото     Stigler, 1 84 . „Завладяване

то“ на нови те атични области от иконо ическата теория продъл ава напри
ер след 2001 г. възниква т.нар.   .  
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Работата на Стиглър изиграва фунда ентална роля за развитието на съвре ен
ната иконо ическа наука. В не алко случаи приносите у са толкова основопо
лага и, че са се превърнали в неразделна част от иконо ическия канон. На 
първо ясто, идеята за инфор ационните раз оди е всеоб ватна като обясни
телна концепция и днес се прилага къ  най-разнообразни социални ситуации. 
Второ, Стиглър принадле и къ  иконо истите, проправили път на иконо ика
та на транзакционните раз оди въпреки плътното си придър ане в ра ките на 
неокласическата парадиг а както свидетелства фор улираната от него 
теоре а на Коуз . Той обаче с ва а неокласиката толкова ироко, че тя излиза 
и извън пределите на иконо иката и о е да бъде възприета като об а теория 
за всички социални науки. Обяснителната  о  о е да бъде прило ена къ  
всяка ситуация, в която рационалните субекти са изправени пред пробле а за 
взе ането на най-добрите ре ения при наличие на оскъдни ресурси. В резултат 
възниква най-влиятелният научен продукт на Чикагската иконо ическа кола – 

    . Стиглър допълва с прозре
нията си области като индустриалната организация, иконо ическата теория на 
регулацията и иконо иката на правото. 

От 0-те години на  век Стиглър заедно със своите колеги и студенти в 
Чикаго застава начело на дви ението за про яна на воде ата философия на 
стопанската политика. След оля ата депресия, двете световни войни и под 
силното влияние на Кейнс иконо ическата политика от това вре е се отличава 
с воде а роля на дър авата във функционирането на стопанската систе а. 
Започналата през 0-те години неокласическа „контрареволюция“ залага на 
ефективното действие на ценовия е анизъ  и на ини алното дър авно 
участие на пазарите. Чикагската кола фор ира об оприетия иконо ически 
дискурс. През 80-те години еле енти от тази иконо ическа философия придо
биват популярност в лицето на т.нар. рейгъно ика. 

Две десетилетия по-късно представителите на   
 зае ат критична позиция спря о някои от нереалистичните допус

кания на неокласическата теория. Моделирането на ре енията при непълна 
инфор ираност по ага за утвър даването на теорията на транзакционните 
раз оди, както и на контрактната теория като алтернативи на неокласиката. 
Основата на критиката обаче е поло ена по-рано и енно от неокласика Стиг
лър, допринесъл ре ава о за развитието на иконо иката на инфор ацията и 
теорията на транзакционните раз оди.  

 

   
Авторите декларират липса на конфликт на интереси. 
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b tra t  eorge osef Stigler is known as the scientist who strongly influenced the 

formation of the Chicago School of Economics. He promoted the idea of e panding 
price theory beyond the boundaries of economics and developed it into a universal 
model for the analysis of human behaviour, known as the economic approach to 
human behaviour. His research inspired the ublic Choice literature and the 
Economic Theory of aw. Besides, Stigler made numerous contributions which 
nowadays are integral parts of economic theory. In this essay we summari e some of 
Stigler s outstanding contributions, particularly his work on information economics 
and the economic theory of regulation. 
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През последните години лидерството като фено ен е във фокуса на все повече 
научни изследвания. От началото на новото илядолетие редица учени правят 
качествен преглед на теориите за лидерството в няколко прести ни акаде ич
ни издания, вкл. в: Три есечника за лидерство The eadership uarterly , 
Три есечника за ад инистративни науки The Administrative Science uarterly , 
„А ерикански пси олог“ American sychologist , Списание за управление 

ournal of Management , „Преглед на Акаде ията за управление“ Academy of 
Management Review , Списание за прило на пси ология ournal of Applied 

sychology , „Организационно поведение и чове ки процес на взе ане на 
ре ения“ Organi ational Behavior and Human ecision rocess , „Организацион
ни науки и пси ология на персонала Organi ational Science and ersonnel 

sychology “ и др.  
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Те ата за преуспява ото лидерството, когато лидерите са в най добрата си 
фор а и постигат организационната исия, визия и стратегически цели с 
лекота и как това и  по ага да вдъ новят и да водят организациите си къ  
устойчив просперитет, е обект на изследователския интерес на автора от десет 
години. Във връзка с това в представеното изследване е направен опит да се 
изведе теория за преуспява о лидерство. Теоретичната концепция се базира на 
анализ на класически и нововъзниква и теории за лидерството, вкл. на биоло
гичните под оди за изучаването у невронаука и епигенетика , както и на 
практическа работа и наблюдения вър у личностната про яна на лидери и 
екипи. 

        :  

•           Тя се отразя
ва вър у неговата вътре на интеграция ар ония с есенциалната у 
съ ност  и вър у последователите у как те се чувстват с лидера и как 
са повлияни от него  

•           
  основани на доверие, което се под ранва от 

здравословна ко уникация, насочена къ  израстване и реализиране на 
организационната визия и исия, както и на поведение, съответства о 
на организационните ценности  

• начина, по които тези   се отразяват 
вър у постигането на устоичив организационен просперитет и  

  об ество и култура  и  природа и 
природни ресурси  .  

Следователно реализацията на преуспява ото лидерството започва от връз
ката на лидера със са ия него. Себепознанието и са оусъвър енстването е 
работата, насочена къ  постигането на вътре на ар ония, а това от своя 
страна изисква себеосъзнатост и яснота по отно ение на целите за личностно 
развитие. В този с исъл о е да се твърди, че преуспява ото лидерство се 
разгръ а отвътре навън, което е фактор за неговата устойчивост. 

оворейки за устойчивост и вътре на про яна, трябва да се отдели специал
но вни ание на контекста, в който лидерите управляват през последните две 
години, а и енно панде ията CO I 1 , и да се направи връзката с  

   . При панде ия на ира проявление 
т.нар. кризисен енид ънт, фокусиран вър у непосредственото оцеляване в 
условията на криза, но това е краткосрочната перспектива. Както споделя 
Мартин Рийвс във въведението на наскоро излезлия сборник „Harvard Business 
Review“: „В условията на постоянна спе ност и стрес перспективите и вре еви
те оризонти се стесняват. Това възпрепятства по задълбоченото и по

ирокото раз и ление, което е необ оди о за ефективно реагиране къ  
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кризата, възстановяването от нея и преоткриването на собствения бизнес, след 
като тя пре ине. Връ ането къ  дългосрочно и по ироко ислене ня а да се 
случи по подразбиране. Една от ключовите роли на лидерите сега, когато 
първоначалният ок е зад гърба ни, е да легити ират и да насърчават раз и
ряването на перспективите“ Reeves, 2022, loc 10 .  

Вътре ното състояние на стрес на лидера стеснява фокуса и перспективата и 
пречи на разгръ ането на оризонта за на ирането на нови ре ения, които 
след първоначалния ок да поведат организациите къ  просперитет. Това 
насочва отново вни анието къ  вътре ното състояние, способността за 
себерефлексия, себеуправление, е оционална регулация, е оционална гъвка
вост и на иране на вътре но спокойствие. Според Рийвс ястото, от което 

о е да се търсят нови ре ения за разгръ ане на лидерския, екипния и оттук – 
на организационен потенциал, е „       

  “ Reeves, 2022, loc 114 .  
Забавянето отдръпването от ситуацията, себерегулацията, ос ислянето  и 

създаването на пространство за постигането на вътре на ар ония и яснота е 
първата стъпка в кризисната ситуация. Са о от позицията на вътре но спо
койствие лидерът о е да влияе вдъ новява о и окура ава о на последова
телите си, ви дайки олистично картината и как кризата всъ ност о е да 
послу и като тра плин за нови въз о ности. 

Те ата за олистичността на лидерството като фено ен е засегната от Пана
йотов 201 . Според него тя съчетава три ко понента, които фор ират 
единство, взаи озависи ост и взаи ообусловеност.  ко понент е 
„обединение“ от разнообразни науки като енид ънт, антропология, полити
чески науки и др., които определят изследователския фокус в следната после
дователност: 

• лидерство и личностни арактеристики  

• лидерство и властови връзки  

• лидерството като поведенчески и социален фено ен. 

 ко понент обединява личностна, транзакционна, трансфор ацион
на, ариз атична и клинична парадиг и, а  об ва а организационно и 
бизнес, иконо ическо и политическо лидерство. Този ко понент се отнася до 
трансфера на интердисциплинарни и интегрирани под оди, които са офор ени 
от практически проучвания и са описани в литературата. 

Това, което се наблюдава, е интегрирането на индивидуални личностни  с 
релационни е дуличностни  под оди, засяга и об ен и взаи одействие 

е ду ората т.е втория ко понент на преуспява ото лидерство – връзката на 
лидера с последователите . В третия ко понент се открива и контекстуалният 
еле ент – организационна, политическа и иконо ическа среда, които са „про
дукт“ на фено ена „лидерство“.  
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  о е да се определи като епигенетичен фактор. В 
биологичен аспект епигенетика означава „над гените , т.е. контролът вър у тя  
не се осъ ествява от са ото ДНК, а от съоб ения, идва и извън са ата клетка 
– от средата. Всеки ато , олекула, клетка, тъкан и систе а на тялото функцио
нира на ниво енергийна ко ерентност, произтича о от състоянието на човека, 
било то осъзнато, или неосъзнато. Вън ната среда, която отключва конкретен 
израз на гените, о е да бъде трав а, те пература, над орска височина, 
токсини, бактерии, вируси, а вътре ната – е оционалното, биологичното, 
неврологичното, у ственото, дори и ду овното състояние. В организационен 
контекст средата в ко панията – лидерство, култура, взаи оотно ения, влияе 
вър у експресията на чове кия потенциал, вър у капацитета за иновации и 
конкурентоспособност. Организационната среда о е да бъде благоприятна 
или неблагоприятна за екипите. Тя определя доколко те е огат да реализи
рат своите цели и да разгърнат потенциала си. Фокусът неслучайно е вър у 
екипа, а не вър у индивида, за ото исията, визията и стратегическите цели на 
организацията огат да се постигат чрез взаи одействие и об ен е ду ората 
в здравословна среда, която лидерът осигурява. 

Панайотов прави критичен анализ на начина, по който са подредени петнаде
сетте глобални предизвикателства пред лидерите в годи ния отчет на „Чове
кото бъде е в ра ките на проекта на илядолетието“ „Human Future under 
Millennium roject“ , където глобалната етика е поставена на последното петна
десето ясто. Според него „запазването на последното 1 о ясто за глобалните 
етични въпроси предполага пълно неразбиране на съвре енния контекст в 
развитието на чове ките об ества, акар че те трябва да са воде и в този все 
по сло ен, отворен и дина ичен свят на чове ки взаи одействия  вгра дане
то на глобалната етика, подкрепяйки ценностната връзка с човечеството – 
отвъд границите на национални, регионални и естни, но и „произве да и“ 

одели за транснационалното сътрудничество, е ва на предпоставка за ул
типлицира и ефекти за ре аване на останалите ко поненти на така фор ира
ната систе а от 1  глобални предизвикателства“ Панайотов, 201 , с. 4 .  

Авторът прави отличен синтез на взаи ообусловеността е ду индивидуал
ното и колективното добро, представяйки пресечната точка е ду пира идата 
на Маслоу йерар ия на потребностите  с обърнатата пира ида, в чиято основа 
е колективното добро в . фиг. 1 . Основата на колективното добро е себереа
лизацията на индивида – лидера. Са о когато лидерът е на ерил този вътре

ен интегритет и ар ония, произтича и от разгръ ането на собствения у 
потенциал, и слу и на исия, по голя а от личните у интереси, о е да се 
говори за полагане на стабилна основа за колективното социално добро. Според 
Панайотов организационното колективно добро е организационен устойчив 
просперитет, който води до поло ително организационно влияние вър у окол
ната, социалната и физическата среда.     
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: Панайотов, 201 , с. 48. 

Фигура 1. Оценяване на силата и глобалното лидерство – 
въз о ни пара етри за теоретична и практическа концепция 

От казаното дотук следва, че контекстът, в който организациите съ ествуват, 
обуславя необ оди остта от разгръ ане на нова фор а на лидерство, която е 

олистична. Тази фор а, която определя  като „преуспява о лидерство“, е 
изведена и обоснована по нататък в представеното изследване. 

  –    

Лидерът като коуч 
В контекста на преуспява ото лидерството индивидуалното ниво е първият 
пласт, от който започва про яната къ  устойчив просперитет. Нека предполо

и , че лидерът преуспява и е достигнал еланото от него равни е на себереа
лизация, на ерил е вътре ен ир, и а ясно осъзната исия, над върля а 
личните у интереси, и работи в организация, която у предоставя поле да 
разгърне потенциала си и да реализира исията си. Лидерът най вероятно е 
разгърнал този свой потенциал с по о та на ентор коуч, който е бил негов 
спътник по пътя къ  себеизгра дането у.  
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Когато се говори за лидер, най често се исли за човека, за индивида като 
съвкупност от качества, нагласи, ценности, които го офор ят като такъв, но 
съ о и за процес и действие. Лидерството е фено ен и както ад иев 201  го 
определя – дина ичен фено ен. Според него „лидерството е явление на нефор

алните личностни отно ения, т.е. ня а фор ализирани процедури за издига
не на лидера, не се предви дат ерки за неговото ад инистративно утвър да
ване“ пак та , с. 1 2 . Тази трактовка на ад иев потвър дава втория теоре
тичен ко понент на преуспява ото лидерство, а и енно процъфтява и 
взаи оотно ения с последователите. 

Контекстът, в който съвре енните организации съ ествуват, обуславя един 
нов под од за лидерство – коучинг под ода. 1 Той е твърде далеч от ко андно
ад инистративния под од на енид ънт, използван в от иналата вече 
индустриална ера. Сега в „ерата на въобра ението“ – нова ера отвъд инфор а
ционната епо а, креативността и въобра ението са основни генератори на 
иконо ическа значи ост, в която конкурентно преди ство се изгра да на 
базата на разгръ ането на чове ката креативност. В условията на екипен 
синергизъ  се постига и иновативност. Креативността и потенциалът за 
иновативност огат да се разгърнат с по о та на коучинг под ода, за ото той 
изисква нива на дълбоко свързване с другия, интуитивно слу ане и на тази 
основа – задаване на качествени въпроси, които да доведат до прозрения и 

отивация за действие на индивида или на екипа в организацията. 
Според класическото проучване на ол ън на лидерските стилове, публику

вано в „Harvard Business Review“, лидерите оценяват коучинга като те ния най
алко люби  стил. Обяснението и  е, че просто ня ат вре е да се бавят и да се 

зани ават с неблагодатната и досадна работа да по агат на ората да израст
ват. В проучване на ер иния и Скулър пък 3 1 изпълнителни директори 
оценяват своите коучинг у ения, след което оценките и  са сравнени с тези на 
работе ите с тя . Изследването показва, че 24  от ръководителите значително 
надценяват способностите си, давайки си оценка над средната, докато колегите 
и  ги поставят в долната част на ск лата Herminia  Scoular, 201 . 

Тези резултати по категоричен начин сочат, че реализацията на лидерството 
чрез коучинг под од изисква под одя а вътре на нагласа, търпение, вярва в 
устойчивостта на под ода, високо ниво на себеосъзнатост и скро ност. Един 
лидер о е да възприе е този под од и да създаде среда за разгръ ането у в 
организацията, когато са ият той е усетил неговата сила в ода на собствената 
си личностна про яна къ  преуспяване. Основният въпрос, който логично 
възниква, е         

  
Според ер иния и Скулър, за да о е дадена организация да изгради такъв 

капацитет, на първо ясто, трябва ясно да артикулира отговора на въпроса 
„за о“. Превръ ането на коучинга в сила на организационната култура започва 
с разбирането за о този под од е необ оди , по какъв начин той влияе вър у 
                                                 
1 Коучингът е нов под од, който е дефиниран от Ме дународната коучинг федерация ICF  като 

„партниране с клиентите в провокира  исленето творчески процес, който ги вдъ новява да 
разгърнат те ния личен и професионален потенциал.  
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организационното устойчиво преуспяване, как се свързва с критичните страте
гически задачи и с организационната исия и ценности. Ако такъв тип под од е 
„нало ен“ напри ер от отдела за управление на чове ките ресурси, без да се 
разбира неговият с исъл, това би довело до обратен ефект. След като въпросът 
за с исъла на коучинг под ода бъде изяснен, се пристъпва къ    

 . Това е изключително ва но, тъй като подкрепата на ду ите с 
дела е най устойчивият и вдъ новява  начин за оказване на влияние и за 
привличането на последователи. Моделирането на поведението е дви е а 
сила. Според някои изследвания, когато ората се съ няват какво поведение е 
под одя о, те често копират действията на другите, особено ако последните 
и ат власт и са с висок статус, т.е.  естествено е във вре ена на несигурност и на 
резки про ени ората да обръ ат поглед къ  поведението на лидерите. Ако то 
се изразява в засвидетелстване на доверие в колегите и в използването на 
диалог като фор а за на иране на ре ения и разгръ ане на личностния и 
екипния потенциал, това се превръ а в предпоставка и за организационен 
просперитет Herminia  Scoular, 201 .  

Авторите са на нение, че третият ва ен етап в този процес е изгра дането 
на организационен капацитет. Това е т.нар. ефект на вълната ripple effect , 
който се създава от вис ите лидерски екипи, достига до функционалните 
екипните  лидери, а чрез тя  и до всички членове на организацията. С други 

ду и, устойчивата организационна про яна стартира със силата, вярата и 
качествено свър ената вътре на работа на лидерите от най вис ия е елон. 

ер иния и Скулър определят и следва ата стъпка при изгра дането на 
организационния капацитет – пре а ването на бариерите. Основната бариера 
според тя  е стра ът особено по вре е на годи ните прегледи на изпълнение
то  – опасението да не бъде  обвинен, че си допуснал гре ка, че не си успял. 
Стра ът е е оция, която е свързана с оцеляването. Тя е нездравословна и 
отдалечава индивида от въз о ността да разгърне творческия си потенциал. 
Във връзка с това авторите дават при ер как лидерът коуч о е да създаде 
съвсе  различна среда, прецизирайки въпросите, които задава, и така да 
спо огне за преодоляването на тази бариера Herminia  Scoular, 201 .  

Следователно о е да се обоб и, че коучинг под одът изисква от лидера 
себепознание, търпение, любопитство, скро ност и нагласа за израстване. Тези 
ва ни арактеристики задви ват качественото об уване, което е ключ къ  
чове кото израстване и преуспяване. 

Лидерството и качественото общуване 
Об уването е об ен на инфор ация с цел изгра дане и поддър ане на взаи
оотно ения, които да са поло ителни, ар онични и плодотворни, и следова

телно е релационен процес. Във Великобритания специалисти по коучинг често 
използват израза „to gel“ „да се елира“  в контекста на об уването, в което 
според ен се влага с исъл на здраво скрепяване е ду ората вследствие на 
об ен, основан на доверие, ува ение, съпричастност и елание за съв естно 
постигане на об а цел.  

ройсберг и Слинд с ятат, че традиционната ко уникация в организациите 
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трябва да отстъпи ясто на по дина ичен и изтънчен процес на об уване, 
като най ва ното е този процес да се основава на разговора. Те правят проуч
ване, което се фокусира вър у състоянието на организационната ко уникация 
през I век roysberg  Slind, 2012 . На базата на разговори със 1 0 човека от 
повече от 100 ко пании авторите разработват одел за лидерство, който 
наричат „организационен разговор“ organisational conversation  фиг. 2 .  

 

 
: Изготвена от автора по roysberg  Slind, 2012. 

Фигура 2. Из ерения на организационния разговор 
 
В цитираното проучване ройсберг и Слинд установяват, че лидерите пече

лят доверието на последователите си, когато са овладели изкуството да 
слу ат задълбочено ората на всички нива в организацията, като разговарят 
директно и неподправено с тя , стре ейки се да спечелят доверието и . Без 
доверие не о е да и а сбли аване. Доверието в организациите обаче се 
печели все по трудно и затова лидерите трябва да са автентични, споделя и и 
да де онстрират своите качества. Авторите с ятат, че ня а как да се осъ ес
тви качествен организационен разговор без слу ане. Когато лидерът изслу
ва и елае наистина да разбере колегите си, да се свър е с тя , да чуе за 
те ните опасения и стре е и, той дър и в ръцете си най ценния актив за 
разгръ ане на потенциала на организацията –     . 

Друго из ерение на стила на лидерство „организационен разговор“ според 
тя  е сти улирането на истински диалог: „В най добрия случай личният 
разговор е начинание на равните въз о ности. Той дава въз о ност на 
участниците да споделят coбствената си гледна точка в ода на дискусията. В 
резултат от това те огат да вло ат собствените си идеи – и всъ ност своите 
сърца и ду и, в разговора. Организационният разговор насърчава слу ители
те да участват в генерирането на съдър анието, което съставлява историята 
на ко панията“ roysberg  Slind, 2012, p. . 

:  
 

:  
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Във фиг. 3 е представено как, практикувайки четирите еле ента на органи
зационния разговор инти ност, интерактивност, включване и предна ере
ност , лидерите огат да преодолеят стария одел на корпоративно об уване 
и да разгърнат нов, в който ко уникацията е лична и директна, лидерите 
ценят автентичността и доверието, разговарят със слу ителите, отказват се 
от контрола и се фокусират вър у съдър анието, а организационната култура 
под ранва двупосочността на ко уникацията. Слу ителите участват активно 
в об ена на организационните послания, в основата на ко уникацията стои 
ясен и вни ателно обяснен на ората дневен ред, а стратегията прие а 
недвус ислена фор а в резултат от крос функционалните разговори.  

 

Интимност Интеракти ност Вкл ане реднамереност 

По какъв начин 
лидерите се 
свързват със 
слу ителите 

По какъв начин 
лидерите използват 
ко уникационните 
канали 

Как лидерите 
развиват организа
ционното съдър а
ние 

По какъв начин 
лидерите предават 
стратегията 

Стар модел  Корпорати на ком ника и  

Инфор ационният 
поток се дви и 
основно от горе 
надолу 

Посланията се 
излъчват къ  
слу ителите 

Вис ите ръководи
тели създават и 
контролират 
посланията 

Ко уникацията е 
фраг ентирана, 
реактивна и ad hoc 

Тонът е фор ален 
и корпоративен 

До инират прин
тираните бюлети
ни, съоб ения и 
речи 

Слу ителите са 
пасивни консу а
тори на инфор а
ция 

Лидерите използ
ват твърдения, за 
да постигнат 
стратегическо 
съответствие 

Но  модел  Ор аниза ионна ком ника и  

Ко уникацията е 
лична и директна 

Лидерите говорят 
с с, а не на слу и
телите 

Лидерите се 
отказват от 
контрол вър у 
съдър анието 

Ко уникацията е 
основана на ясен 
дневен ред. 
Лидерите вни а
телно обясняват 
дневния ред на 
слу ителите. 

Лидерите ценят 
доверието и 
автентичността 

Организационната 
култура под ранва 
интеракция, която е 
взаи на дви ение 
напред назад  и 
лице в лице 

Слу ителите 
активно участват в 
създаването на 
организационните 
послания 

Стратегията 
възниква на 
основата на крос
организационен 
разговор 

: roysberg  Slind, 2012, p. . 
Фигура 3. Еле енти на организационния разговор     
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Новите под оди за лидерство – чрез истински диалог, изслу ване, заинте
ресованост, инти ност, въвличане, коучинг на ората да разгърнат потенциа
ла си, ар онират с преуспява ото лидерство. Както бе е посочено, това е 
релационен под од, започва  от връзката на лидера със са ия него, която по 
естествен начин влияе вър у взаи оотно енията с ората в организацията. 

Необходимо ли е лидерите да водят хората? 
Въпросът        , зададен в еднои енната 
статия на офи и Д онс, провокира всеки лидер и буди безпокойство и неси
гурност у него. Лидерите не огат без последователи, а последователите трябва 
да се спечелят. Ето за о фокусът на авторите е вър у тези качества, които по 
естествен начин привличат искрени последователи, напри ер активно и 
осъзнато лидерът да разкрива слабостите си, което доказва, че той е автенти
чен човек  да бъде „сензор“ и да о е интуитивно да събира чувствителна 
инфор ация  да управлява ората с „твърда е патия“ „tough empathy , като се 
гри и с отдаденост за тя  и за работата и  и и  дава това, от което и ат ну да, 
за да са в най добрата си фор а  да се ос ели да бъде различен, показвайки 
своята уникалност. Тези допълнителни качества са надгра да и, тъй като 
всеки лидер задъл ително би трябвало да       

     offee  ones, 2022 . Според ен обаче 
 , която определя по какъв начин е се разгърне 

потенциалът на лидера, е .  
Брус Д. найдер2 говори за т.нар. енергийно лидерство. Лидерът, способен да 

разбере каква е ключовата енергия, която е първопричината за действията у, 
и да я пови ава осъзнато, о е да постигне вътре на свобода и забеле ител
ни резултати чрез сти улиране на индивидуална креативност и екипен синер
гизъ , воде и до пълно разгръ ане на въз о ностите на ората и на екипите. 
Енергията, е оциите и съзнанието образуват сърцевината, от която започва 
личностната и е дуличностната про яна. Тази про яна о е да се ускори 
чрез трансфор иране на чове ката енергия с по о та на олистичния коу
чинг, които адресира първопричината корена , а не поведението повър ност
та  и така допринася за преуспяването на лидера и на екипите и за постигането 
на организационен просперитет.  

Обяснението на енергията, е оциите и съзнанието е ключово за разбирането 
на олистичния коучинг, които работи и енно с този „ атериал“. ората 
преуспяват, когато ивеят във вътре но пространство на високовибрационна 
енергия, окачествено в литературата като високо ниво на себеосъзнатост. В 

                                                 
2 Брус Д. найдер е основател на Института за професионално съвър енство в коучинга i EC , 

автор е на книгите „ ela  re alread  Per e t  n erin  t e i e  r Drea : n nli tenin  
t r  и ner  eader ip: ran r in  r r pla e and r li e r  t e C re  Неговата нова

торска теория за нивата на съзнание е залегнала в трансфор ационния процес, наречен „енергиен 
коучинг“ Core Energy Coaching , като инстру ент за оценка на енергийния лидерски показател 
Energy eadership Inde . 
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дне но вре е невроучените са способни да проследят електро и ичния 
енергиен поток в озъка, допринася  за иницииране на деиствия това се 
отнася и за всяка исъл, е оционален отговор и поведение, които съ о генери
рат реакция или енергиино последствие . Практикува ите в сферата на пози
тивната пси ология откриват, че ако се осъзнае коренът на ислите и на 
е оционалните реакции и целенасочено се про ени личната перспектива в по
опти истична посока, генерираната енергия о е да се трансфор ира и да се 
пренасочи неиният поток. В своя сбит изследователски обзор r C re ner  
Deter ine  r i e P tential  Валдорф посочва, че вътре ната енергия произли
за от ест из ерения на чове кото пре ивяване – ду овно, ентално, е оцио
нално, физическо, социално и свързано с околната среда, всяко от които о е 
във всеки о ент да подпо огне или да попречи на потока на енергия, пре и
нава а през чове кото тяло и съзнание Waldorf, 2018 .  

В одела на наидер и а два типа енергия – анаболна и катаболна. Първата е 
конструктивна, раз ирява а сърдечна, топла , изпълва а със сила и креатив
на и е от полза за всеки, а втората, обратно – разру ителна, изто ителна или 
отблъсква а и работи във вреда на човека. Ключът къ  постигането на физи
ческо и е оционално благосъстояние и на добра производителност е да се 
на али разру ителната катаболна енергия, като едновре енно с това се 
освобо дава естествен поток от анаболна енергия. Натрупвайки повече такава 
енергия, у лидера се фор ира готовност да про ава, да проявява съчувствие, 
спокоиствие, радост и ентусиазъ . Той осъзнава по добре въз о ностите и 
изборите, които стоят пред него, и развива по успе но съзидателните си 
способности, интуиция, у ения за работа в екип, синергия, прие ственост и 

ъдрост.  

Лидерство, емоции, иновация и промяна 
Te ата за енергията по естествен начин отве да до лидера и неговите е оции. 
Какво е е оция  Наи опростеното и ирокоизвестно определение за е оция е, 
че това е „енергия в дви ение“. Браун и Д ендровски споделят: „Каквото и да 
означават е оциите, повечето организации ислят, че е по добре да стоят 
настрана от тя . На тя  не се гледа с добро око. Те са източник на дразнение от 
ирационалността на другите, но колкото и да е учудва о, никога на собствена
та. Със сигурност те не са територия на аналитичните у ове. Колко странно е 
това, когато знае , че и енно е оциите определят на ето съ ествуване  Те са 
източникът на всяко насочено деиствие. Те дават с исъл на всички на и 
пре ивявания, оцветяват ги и дефинират ивота. Когато разделите ду ата 
е оция по следния начин – e motion e дви ение – б.а., Е. . , веднага става ясно, 
че това е енергия, която подтиква къ  деиствие. О е по изненадва о е дори, че 
зало еното в са ата ду а е истина, която едва наскоро е забелязана“ Brown  

endrowskyj, 2018, p. 2   
В тази част на изследването e направен опит да се определи връзката е ду 

е оциите и капацитета на лидера да създаде среда, в която екипите да бъдат 
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истински съзидателни, да достигнат до тези нови ре ения, които е изведат 
организацията напред с нейните иновации. За ото, както посочва, Алкалай, 
„способностите за създаване, разработване, възприе ане и реализиране на 
иновации са най ефективното средство за справяне с предизвикателствата на 
ерозира ата сло ност и про ени“ Алкалай, 201 , с. 4 .  

Често в личната си практиката съ  сре ала лидери, които искат организа
циите и  да са „по иновативни“ и първият въпрос, който обсъ да е, е „Каква е 
средата в организацията за под ранване, инкубиране и разгръ ане на нови 
идеи “ Неразбирането на това как човек функционира от невробиологична 
гледна точка води и до невъз о ност да се изгради среда за иновации. Не е 
въз о но стресираният човек и екип, които непрекъснато са притискани да 
спазват срокове и да изпълняват едновре енно ного задачи, да фокусират 
енергията си вър у създаване на иновации, които е увеличат конкурентното 
преди ство на организацията. В този с исъл иновацията изисква осъзнаване 
на необ оди остта от пренасочване на вни анието от собствената „егосисте а“ 
свързана с е оциите на оцеляването, които според Лондонския протокол на 

е оциите3 са стра , гняв, тъга, отвра ение, вина  къ  „екосисте ата“, об ва
а а всички заинтересовани страни любов доверие, радост ентусиазъ . 
Алкалай изтъква, че пре одът от его  къ  екосисте и включва фор ирането 

на различна от досега ните представи среда за учене и иновации. Това е нов 
начин на ислене, който свързва лидерите и ората с реалностите на по
голя ата систе а. Поради тази осъзнатост през последните години иновациите 
са ориентирани повече къ  нови бизнес одели или къ  про ени в цялата 
систе а. Това изисква крос функционално сътрудничество, както и сътрудни
чество със заинтересовани страни извън организационната систе а Алкалай, 
201 . Прави впечатление, че в разгледания от Алкалай U одел иновационeн 

одел на Scharmer  етапите на иновация са свързани най напред с личностната 
и след това с е дуличностната про яна. Тези етапи са: 

• Съв естно иницииране разкриване на об ите на ерения : спри и се 
вслу ай в другите и се опитай да разбере  това, което ивотът иска от 
теб.  

• Съв естно усе ане: наблюдавай, наблюдавай , свър и се с ората и с 
естата, за да усети  систе ата по отно ение на цялото. 

• Свързване с бъде ето: свър и се с източника на вдъ новение и воля, 
потърси ти о ясто и разре и на вътре ното знание да се появи. 

• Съв естно създаване: избери прототип на новото сред ивите при ери, 
изследвай бъде ето чрез действие. 

• Съв естно развитие: внедри новото в екосисте ите – това улеснява 

                                                 
3 Подре дане на „е оционална бъркотия“ – прозрения от неврологията за организационната стойност 

на е оциите Sorting out an Emotional Muddle – Insights from neuroscience on the organi ational value 
of emotions , в . https://www.developingleaders uarterly.com/fb/ eveloping eaders issue 2 Spring
2018/30/ 
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действието по отно ение на цялото. 
В контекста на средата за иновации трябва да се отбеле и, че е оциите и 

интуицията са ключова предпоставка за разгръ ането на вътре ната среда. 
Както бе е посочено, лидерството за иновации е основано, на първо ясто, на 

личностната про яна на лидери, енид ъри, членове на екипи за иновации, 
агенти на про яната. Според Алкалай те трябва да придобият новаторски 
ко петенции като: 

• способности за асоциативно и систе но ислене  
• познаване на себе си и на своята идентичност  
• у ения за наблюдение  
• у ения за е патично и генерира о слу ане  
• у ения за водене на конструктивен диалог  
• у ения да се прозрат въз о ностите, които предоставя настъпва ото 

бъде е, и за учене от него.  
Следва ото ниво включва у енията за работа в интердисциплинарни, ул

тикултурни и виртуални екипи и експертни об ности Алкалай, 201 .  
Scharmer определя процеса на индивидуална трансфор ация като съвкупност 

от открита исъл, открито сърце и открит ду . Тя започва с осъзнаване и 
прекратяване на оделите от иналото, с придобиване на ясен поглед вър у 
не ата, усе ане от основата вътре но усе ане , забравяне на старото и 
свързване с първоизточника, което открива път къ  новото и къ  изкристали
зиране на визията и целите. 

В дне но вре е „лидерство“, „е оции и е оционална интелигентност“, „про
яна“, „адаптация“  са често сре ани понятия в бизнес средите. Банчева 

обвързва тези понятия в дина ичен ко понент за преуспяването на лидерите, 
екипите и организациите: „        

          
       , но 

трябва да се отбеле и, че ко панията о е да се про ени са о когато ората в 
тази организация се анга ират и бъдат гъвкави по отно ение на про яната. 

             
           И най

ва ното – сензитивност къ  чове ките пробле и и из ерения на про яната 
вътре в са ата организация. Това е труден процес, но о е да бъде забавен и 
добре възнаграден, ако се управлява разу но и ефективно“ Банчева, 201 , с. 
18 18 .  

Средата организационна, социална, екологична  е епигенетичен фактор. 
Адаптивните качества на лидера къ  про еня ата се среда са ключ къ  
преуспява ото лидерство. Единствената константа е про яната. Прие ането 
на този факт е път къ  изгра дането на способността за бърза адаптация. За 
това допринася и разбирането на ва ността на средата, която лидерите създа
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ват в условия на про яна. Ако стра ът и несигурността взе ат превес, 
   е отрицателен и експресията на поведение на 

ората в организацията следва тази тенденция. Обратно, ако лидерът прие а 
про яната със спокойствие, епигенетичният организационен фактор е поло и
телен, което естествено води до по голя а колективна осъзнатост и до фокуси
ране вър у ре ението в дадената ситуация. Лидерският екип носи отговорност 
за средата, която създава, а тя де факто е е оционалната проява, предизвикана 
от високата лидерска себеосъзнатост. 

Cкромността (5-то ниво на лидерство) 
По какъв начин т.нар. от Д и  Колинс то ниво на лидерство създава бла
гоприятен епигенетичен организационен фактор  Той проучва 143  ко па
нии в листата на „Fortune 00“ и установява, че са о 11 от тя  са постигнали и 
са задър али „устойчиво величие“ т.е. за 1  години са над върлили възвръ

ае остта на акциите си поне три пъти над пазарната след фунда ентални 
трансфор ации . Тези ко пании се отличават от останалите с това, че всяка 
от тя  е и ала лидер от то ниво в . Collins, 2022 . Според Колинс такъв тип 
лидери съчетават скро ност и изключително силна професионална воля. Най
често те валят другите, отчитат значението на вън ните фактори, а поняко
га и на къс ета, но никога не се поставят на първо ясто, когато постигат 
успе и. Когато резултатите са ло и обаче, те обичайно обвиняват себе си. За 
да отивират останалите, действат ти о, спокойно и уверено, в съответствие с 
вдъ новява о високи стандарти, а не разчитат на своята ариз а. Тези 
лидери проявяват силна професионална воля – те не толерират посредстве
ността, непоколеби о се справят с всичко, което трябва да се разре и, за да се 
постигне величие, като съ евре енно създават свои прие ници в еланието 
си да направят ко паниите си о е по успе ни в бъде е Collins, 2022 .  

От казаното дотук о е да се направи заключението, че организационната 
среда, която е под одя а за израстване, разгръ ане на потенциала и преуспя
ване на ората и на екипите, се сти улира и се поддър а от такъв тип лидер на 
вър а, който е скро ен, всеотдаен, ко петентен, уче  се, със силна воля и с 
вдъ новява о високи стандарти. 

  –   
           

  –     основани на 
доверие, под ранвано от здравословна ко уникация, насочена къ  израстване 
и реализиране на организационната визия и исия, както и от поведение, 

ар онира о с организационните ценности. Този аспект на ира подкрепа в 
четирите роли на лидера през приз ата на новата парадиг а, представени от 

ад иев 201 : 
•    pat indin  – свързване в едно цялостната систе а на 
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организацията и фор улираните цели визия и исия  с ну дите на всич
ки заинтересовани страни засегнати  посредство  стратегическия план  

•  ali nin  – приве дане на организационната структура, 
систе и и бизнес процеси в съответствие със зало ените в исията и 
визията цели за задоволяване на всички заинтересовани страни  

•  e p erin  – когато и а истинско съгласуване на целите 
и на средствата, както и припокриване на личните и на организацион
ните цели, се получава синергия. Тя сти улира таланта, упоритостта и 
търпението при постигането на об ите, съгласувани и споделени цели  

•  delin  – последната роля е ядрото на тази парадиг а. 
Тя се отнася къ          

           
     

Всяка от тези роли съответства на определено лидерско качество и на ира 
отра ение в конкретна управленска практика ситуация . Об ото е ду тя  е 

, на базата на което се гради цялата систе а от взаи оотно ения в 
дадена организация. Доверието е е оция на преуспяването. То е в основата на 
изгра дането и трансфор ирането на потенциални екипи в преуспява и 
високоефективни . Преуспяването се свързва с устойчивост и разгръ ане, с 

отвореност и адаптация, с лекота, която произтича от нагласата, определя а 
и енергийната вибрация на лидера и на екипите. Влиянието се базира на 
квантовия принцип „    . Екипът е основан на 
взаи оотно ения. Те огат да са токсични – тогава става въпрос за псевдо
екип, но огат да бъдат и преуспява и и да доведат до устойчивото функцио
ниране на преуспява ите екипи. Условие за това, на първо ясто, е лидерът – 
работе  вър у личностната си про яна, преуспява  и слу е  за вдъ новя
ва  при ер. 
 

Лидерството – динамичен феномен на груповата динамика 
Екипите са пряко следствие от предизвикателството за постигане на органи
зационна ефективност. Те сти улират разгръ ането на чове кия потенциал, 
а според ад иев 201  и ат стратегическа роля като фено ен на груповата 
дина ика. Авторът изтъква три причини, които налагат използването и  в 
организациите: 

 те обединяват в едно група от специалисти с допълнителни у ения и 
опит, които по правило преви ават тези на включените в екипа индивиди 
синергeтичен ефект . 

, при съв естното дефиниране на целите и етодите екипите устано
вяват об и ценности и нор и, които поддър ат ре аването на пробле ите и 
инициативите в реално вре е. 
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, екипите осигуряват уникално социално из ерение, което подобрява 
иконо ическите и ад инистративните аспекти на дейността. 

ад иев 201  твърди, че истински съпричастният екип е най продуктивната 
единица, с която енид ънтът разполага.       

        
 . Работните групи си взаи одействат основно за споделяне на 

инфор ация. Когато те са ефективни, и ат потенциала да се трансфор ират в 
екипи, но при наличие на редица условия като специфични об и цели и 
резултати, единен под од и екипни ценности и нор и. Най слабите и неефек
тивни структури от всички групи са псевдоекипите. Взаи одействията при 
тя  са некоординирани, а целите – нереалистични и противоречиви. Липсва 
синергетичен ефект. При потенциалния екип пък съпричастността по отно

ение на целите и об ите етоди е на ниско ниво, но поне фокусът е вър у 
резултата. При истинските екипи вече о е да се говори за доверие, за нали
чие на взаи на отговорност и в резултат от това – на допълва и се у ения и 
идентификация с об ата с ислена цел и постигане на уникални резултати 
в . фиг. 4 .  

 

 
: ад иев, 2014, с. 32 . 

Фигура 4. Крива на екипните резултати 
 
Високоефективният екип, наречен о е целево адаптивен, отговаря на всич

ки условия на истинските екипи, но в допълнение неговите членове са дълбо
ко съпричастни къ  устойчивото организационно развитие. Ролята на лидера 
в изгра дането на преуспява и целево адаптивни екипи е на авторитетен 
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регулатор на е дуличностните у ения, печеле  с лекота последователи. 
Лидерът се отнася с членовете на екипа като с равни и цени заслугите на 
всеки от тя , новатор е, публично признава гре ките си. При наличието на 
такъв тип лидер членовете на екипа огат да реализират пълния си потенци
ал. ад иев 201  определя лидерството като процес на насочване и сти у
лиране на екипа да постигне целите независи о от ситуацията. Лидерът 
трябва да спечели доверието и да си осигури сътрудничеството на екипа, да го 
накара да работи така, че да постигне договорените цели, да извлече акси

у а от у енията, таланта и енергията на всеки негов член. 
Създаването на преуспява и екипи зависи от това как лидерът канализира 

собствената си енергия и фор ира среда епигенетичен фактор , в която всички 
са в ар ония по е ду си на основата на разбиране на и вдъ новение от 
с ислената исия и визия за успе . Екипът е ногопластов и ко плексен, 
за ото всеки индивид в него е такъв. Това о е повече засилва необ оди остта 
от интегриран олистичен под од на работа на ниво индивид, екип и исия. 
Във функционалния одел на Д он Ейдър лидерските функции свързват в едно 
цяло задачата, екипа и индивида. И все пак от оя гледна точка и енно с исле
ната исия е този еле ент, който е обединява  и вдъ новява , за ото органи
зацията е съвкупност от взаи освързани екипи, които би трябвало най напред 
да разпознават исията и да я прие ат, преди да се стигне до деко позирането 
на стратегически цели и на конкретни задачи. С други ду и, в случая под одът е 
отвътре навън личностна и екипна про яна  и отвън навътре поглед напред – 
визия, стратегически на ерения . 

 

 
: Изготвена от автора. 

Фигура . Матрица на преуспяването 

 
( ) 

– 

 

  
( ) 

 

   ( ) 

  
1 

2 

3 

4 
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В представената на фиг.    4 при изследването на 
личностната про яна на лидери се ви да, че лидерът е в най добрата си фор а, 
т.е. на ира се в т.нар.    когато са налице под одя и 
вътре ни условия, а и енно: 

1  Той прите ава високо ниво на себеосъзнатост и висока енергия отра
зени по ск лата на енергийните нива . 

2  Използва естествената за него озъчна до инантност функционално 
специализиран начин на ислене . 

 , въведени в атрицата, се из ерват със създадения от д р 
Брус Д. найдер инстру ент, наречен „енергиен лидерски показател“ Energy 

eadership Inde  AssessmentTM . Изследването на индекса за енергийно лидерс
тво спо ага за по задълбочено ос исляне на начините, по които човек се дър и 
и процедира в най различни аспекти от ивота. С други ду и, с по о та на 
този показател се из ерва       

 – доколко лидерът осъзнава кой е и какви са разбиранията у за 
ивота, способността у да води себе си и останалите къ  по ефективни, 

продуктивни и устойчиви действия, а съ о и доколко е въвлечен и анга иран с 
ролята и задачите си на работното ясто и в личния ивот. И не на последно 

ясто, индексът показва реакцията къ  стрес, така че тя да бъде забелязана и 
при елание – одифицирана. Когато лидерът е в „зоната на ъглата“ проти
вополо на на зоната на преуспяване , той е в роничен стрес, обуславя  ниска 
енергия и неоползотворяване на потенциала у. 

      . То о е 
да се из ери с теста на Бензигер за са ооценка на озъчното до иниране. 
Бензигер обяснява как церебралната кора на озъка на човека „ исли“ за 

иналото, настоя ето и бъде ето, използвайки въз о ностите на ли бичния 
и при итивния озък рептилна систе а  да я „снабдява“ с данни и да задейст
ва исленето. Две пресича и се пукнатини в центъра и по дъл ината на 
главния озък разделят церебралната кора на четири еднакви по голе ина 
области, всяка от които и а своя собствена роля и допринася по различен 
начин за ивота на човека в . табл. 1 . Всяка от тези области действа като 
специализиран „софтуер“, който се ну дае от правилните в одя и данни, за да 
си свър и работата. В резултат от това всеки човек и а различен начин, по 
който получава или осъ ествява достъп до инфор ация и по който исли или 
обработва тази инфор ация в . Ben iger, 2000 .    

                                                 
4 В атрицата са изведени вътре ните условия за преуспяване на лидера, Ограничение на атрица

та е, че не показва условията за преуспяване на лидерските екипи, което е пред ет на бъде и 
изследвания. 

 Ключов фактор за определяне на успе а в работата и в ивота ey Factor Revealed for etermining 
Success in Work and in ife , в . https://www.ipeccoaching.com/hubfs/i EC ey Factor Study une
2013.pdf 
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Таблица 1. Ре и и на ислене 

О ласт  моз ната 
кора 

Наимено ание О ра отка на 
ин орма и та 

нк ии по н  

Ляв челен преден  дял Преден ляв Аналитична Мислене 

Десен челен преден  
дял 

Преден десен Изгра дане на 
вътре ни образи 

Интуиция 

Ляв заден дял Заден ляв Последователно Усе ане  

Десен заден дял Заден десен Чувстване Чувство 

: Ben iger, 2000, p. 8. 
 
Законът за до инирането управлява вътре ната дина ика на озъка и по

казва, че от о ента на ра дането си всеки човек и а:  

• един явно предпочитан начин на ислене, в ра ките на който индиви
дът постига огро на естествена скорост и ефективност  

• три непредпочитани начина на ислене, всеки от които е по труден за 
използване, тъй като те са значително по бавни и по алко ефективни. 

Когато лидерът не оползотворява естествения предпочитан начин на исле
не, той попада в групата на т.нар. фал ифицира  тип. 

Разбирането на концепцията за озъчното до иниране е ва но при избора на 
„правилната“ кариера, за да о е с лекота да се постигне вър ово ниво на 
представяне.       , както е потвър
дено и от Бензигер. За да знае човек какво обича, трябва са слу а цялото си 
тяло и да открива какво у носи наслада, докато го прави Ben iger, 2000 .  

За да достигне лидерът до „зоната на преуспяване“, е необ оди а вътре на и 
всеотдайна работа по отно ение на личностната про яна, свързана с по добро 
себепознание и с про яна на нагласите парадиг ата , което води по естествен 
път и до пови аване на енергията вътре ните е оционални пре ивявания . В 
сърцевината на личностната про яна къ  преуспяване е всеотдайността. За да 
стане айстор в областта, в която работи, в дадено у ение или дори в ивота 
си, човек трябва непрекъснато да инвестира достатъчното количество енергия 
по пътя къ  „зоната на преуспяване . Така е о е да посре а предизвикател
ствата, които не инуе о се появяват и за справянето с които са необ оди и 
повече енергия и е оционална устойчивост. Това се потвър дава и от изслед
ването на лидерите визионери, проведено от Кърт Райт, чието най ва но 
откритие е свързано с анга ираността. Резултатите от проучването сочат, че 
представя ите се с лекота на вър ово ниво лидери се отличават с всеотдайност 
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къ  процеса на личностна про яна – всеотдайност, включва а дълбочина, 
дълготрайност и интуиция в . Right, 1 8 . 

Глобални междукултурни екипи 

Процесите на глобализация изискват лидери с нови качества, с у ения и знания 
за работа в интеркултурна среда и в е дународни екипи. Осъзнатостта и 
сензитивността на лидерите за културните различия е ключова в изгра дането 
на силни и преуспява и екипи. Благоева 201  посочва, че в интеркултурна 
среда изискванията за лидерски у ения стават о е по ко плексни – поддър

ане на е дуличностни отно ения, базирани на доверие, висок професиона
лизъ , у ение да се разбира къ  какво се стре ят останалите и да се съчетаят 
интересите на ората и на институцията. Сред изследователите съ ествува 
консенсус относно това, че развитието на ко петенции по отно ение на друга 
култура дава въз о ност за о на рефлексия вър у собствените възгледи за 
света. Собствените и наблюдения от конкретната и работната практика съ о 
потвър дават, че културният аспект е критичен за разбирането на човека. 
Според цитираното изследване на Благоева това включва: 

1  да бъде  съзнателен за своята собствена културна определеност  

2  да познава  до инира ите културни одели  

3  да о е  да определи  своята собствена независи а позиция, съзна
вайки, че тя е културно повлияна  

4  да укрепи  увереността в себе си и от такава позиция да търси  набор 
от одели за взаи одействие  

 да фор ира  интерес и активно любопитство къ  другостта, както и 
чувство за лично обогатяване  

 да фор ира  толерантност и равнопоставеност при взаи одействията си  

 способност да се развият и поддър ат връзки и взаи оотно ения  

8  способност да се ко уникира ефективно и адекватно с ини ални загу
би и изкривяване на разбирането  

 способност да се постига съгласие и да се достига до сътрудничество с 
другите Благоева, 201 . 

В основата на работата с ора от различни култури е осъзнатостта за собстве
ната културна определеност и за об ата култура за до инира ите културни 

одели. Тук трябва да се подчертае голе ият принос на еерт офстеде за 
разбирането на интеркултурните процеси interculturality . Той прове да 
всеоб ватно изследване в над 0 дър ави с цел да улови об ото и специфично
то за всички тя  във връзка с отно енията, ценностите и вярванията на заети
те, които оказват влияние вър у тя ното трудово поведение. В контекста на 
изгра дането на преуспява и екипи е ва но да се отбеле и, че ключът е не 
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конфронтацията, а културното любопитство и търсенето на синергeтичност. 
Както посочва Благоева, съобразяването с одела на офстеде би по огнало да 
се избегнат ного гре ки в тази посока: „Са о когато разликите се осъзнаят, 

о е да се исли за начини, по които да се изгради ост е ду тя , така че и 
двете страни да се чувстват удовлетворени и печеле и от сътрудничеството 
си“ Благоева, 201 , с. 20 .  

Лидерство и екипност във виртуална среда 

Панде иите, войните и други социални кризи често създават нови нагласи, 
ну ди и поведения, които трябва да бъдат управлявани. Рийвис и Фулър 
с ятат, че въобра ението – капацитетът да се твори, да се израства, да се 
използват ентални одели за не а или за ситуации, които не съ ествуват, все 
о е е критичен фактор в създаването на нови въз о ности и в на ирането на 
нови пъти а за расте . Въобра ението е капацитет и ресурс, който лидерите 

е трябва да използват все повече, за да осигурят среда за преуспяване на 
екипите и за процъфтяване на организациите си Reeves  Fuller, 2022 . Според 
авторите 14  от ко паниите, които и ат изключително високи нива на предс
тавяне и в исторически, и в конкурентен план, инвестират в нови области за 
расте . Рийвис и Фулър подчертават, че организациите трябва да улесняват 
под ранването на колективното въобра ение. Ключът е да се позволи разгръ

ането на нови идеи, които да се споделят о е в етап на зароди , да се създа
ват фору и за екипите, където свободно и нефор ално да се улесни трансферът 
на идеи. 

В средата на 0 те години на иналия век те нологиите бя а на ниво, на кое
то бе е не исли о да се работи с е дународни партн ори във виртуална 
среда. Не бе е и културно обусловено. Дори и през 2018 г., когато стартира  
интензивна работа с клиенти от Великобритания, обичайна практика бе е 
коучинг сесиите да се случват лице в лице, тъй като това се цене е повече, 
отколкото виртуалните интеракции, независи о че резултатите, които се 
постига а и в лична, и във виртуална сесия, бя а съиз ери и. Кризата обаче 
принуди повечето ора да осъзнаят, че всичко е въз о но. 

Според изследване на Бостънската консултантска група BC , в което взи ат 
участие 2 0 е дународни ко пании, в отговор на панде ията от CO I 1  

0  от тя  са нало или рестрикции вър у пътуването, 84  са въвели гъвкави 
работни планове, а 80  са създали дигитални инфор ационни ъбове. Не и
нуе о тези ерки на ират отра ение в използването на виртуални екипи в . 
Reeves  Fuller, 2022 . 

Във връзка с това ад иев посочва, че в света на бизнеса все повече се поста
вя акцент вър у „необ оди остта от работа в екип на консултантска основа 
като базов фактор за постигане на конкурентно преди ство в среда с висока 
степен на неопределеност“ ад иев, 2020, с. 2 1 . В дне но вре е, особено 
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през последните две години, лидерите водят организациите си в една изключи
телно неопределена и несигурна среда. „Някога екзотичното изискване къ  
слу ителите за работа във виртуален екип сега вече е до инира а всекиднев
на дейност“ пак та , с. 2 . Според ад иев основните бариери за работа във 
виртуален екип са породени от различията в културите и от неразбирането на 
ролята и на значението на ко уникационните и инфор ационните те нологии. 
За генерацията на илениалите те нологичният фактор не е пречка, а по скоро 
естествена и ко фортна среда. За по старите поколения лидери обаче това е 
изключително силен стрeсообразува  фактор. Ва но е да се разбере, че виртуал
ният екип е „еволюционна фор а на ре ова организация“ и че възникването 

у е резултат от два фунда ентални фактора: глобализацията в бизнес кон
текст и революционното развитие на те нологиите пак та , с. 2 . 

Въз основа на об ватен анализ ад иев изве да следната дефиниция за 
виртуалните екипи: „ алки вре енни групи от ора с допълнителни знания 
и у ения, които работят ко уникират, взаи одействат и фор ират отно

ения  извън пространствените, вре еви и организационни граници чрез 
ре а от ко уникационни те нологии за постигането на специфични об и 

цели и задачи, чрез под од, за който се дър ат взаи но отговорни“ ад и
ев, 2020, с. 2 2 .  

Познаването на особеностите на функциониране на виртуалните екипи е 
фактор за адекватното и  управление. На фона на ко плексността на индиви
да в екипа наслояването на фактори като виртуалност и е дукултурни 
различия създава ногопластовост, изисква а вис  лидерски пилота . 
Екипите са в основата на организационното преуспяване, за ото всички 
голе и пости ения в историята са продукт на вдъ новено сътрудничество, 
съпричастност, колективна интелигентност, взаи но допълване на силните 
страни, воля и всеотдайност. А виртуалните екипи са градивен еле ент на 
организациите на бъде ето.  

Въпросът за смисъла в комплексна среда 

Действителността, в която лидерите работят днес, е ногопластова и сло на и 
затова задачите и  са до голя а степен творчески. Съвре енните предизвика
телства пред тя  не огат да бъдат разре ени единствено чрез линейни, 
логично аналитични под оди. Изисква се лидерска зрялост, ъдрост, интуиция 
и въобра ение. 

Отвъд културните и те нологичните аспекти съ ествуват из ерения на 
лидерството, които са фунда ентални независи о от контекста. А контекстът 
винаги е се про еня. Това са човечността, добродетелите, волята и отива
цията за про яна, всеотдайността къ  исията и визията на организацията и 
най вече вярата в с исъла на това, което се прави. Организациите, които 
осъзнато и от сърце творят добро за ората и за планетата, са организациите 
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на бъде ето. 

С ислената итейска исия е предпоставка и верен спътник на човек къ  
. Те ата за с исъла е обстойно разгледана от австрийския невро

лог и пси иатър Виктор Франкъл  в книгата у      
Frankl, 2020 . Той разгле да статистическо проучване на 48 студенти от 48 

коле а, извър ено от социалните изследователи на университета Д он опкинс. 
В предварителен доклад, който е част от двугоди ното проучване, спонсорира
но от Националния институт по ентално здраве National Institute of Mental 
Health  на СА , се посочва, че запитани „какво с ятат за ного ва но за тя  
сега“, 1  от студентите са отговорили „да правя ного пари“, а 78% –  

             

Насочвайки въпроса за с исъла в организационен контекст, търси  отговор 
на въпроса „По какъв начин наличието на с ислена исия благоприятства 

ората да преуспяват “ 

Според Кевин Мъри най о ната дви е а сила у ората е стре е ът да 
на ерят с исъл в ивота. Лидерите, които и ат ясна лична исия, ар онира

а с организационната, са способни да вдъ новяват екипа си. А вдъ новените 
ора са готови да разгърнат потенциала си и преуспяват, за ото се свързват със 

с ислената исия на организацията си. В своята книга „ ора с исия: как 
великите лидери използват исията, за да изградят преуспява и организации“ 
авторът анализира изследвания, търсе и връзката е ду исия и преуспяване 
Murray, 201 . Той разгле да изследването на а ериканския организационен 

теоретик и професор по организационна пси ология и когнитивна наука в 
университета Case Western Reserve Richard E. Boyat is, който е експерт в област
та на е оционалната интелигентност и поведенческа про яна и според когото 
напредъкът в използването на функционалния ядрено агнитен резонанс 
fMRI  дава въз о ност да се проследи какво се случва в озъците на лидерите 

по вре е на взаи одействията и . 

Мъри подчертава: „Подобни проучвания показват, че първото и най ва но 
не о, което лидерите трябва да правят, е да   и 
чрез тя       другите да се представят по добре, да 
са иновативни и адаптивни. Лидерите, които създават ар онични взаи оот
но ения с другите около себе си, е се представят далеч по добре от лидерите, 
които не са способни на това, отблъскват и отчу дават ората си и ги карат да 
губят отивация. Тези открития на невронауката потвър дават основната 

                                                 
 Франкъл е основополо ник на логотерапията буквално изцеление чрез с исъл . Той обяснява 
за о е използвал тер ина „логотерапия“ като наи енование на своята теория по следния начин: 
„Логотерапията, или както я наричат някои автори, „третата виенска кола по пси отерапия“, се 
фокусира вър у с исъла на чове кото съ ествуване, както и вър у търсенето от човека на този 
с исъл. Според логотерапията този стре е  къ  на иране на с исъл в нечий ивот е основната 

отивационна сила, скрита в човека.“ 



Икономическа мисъл / Economic Thought 67 (4)  

496 

причина, поради която   са ва ни – те подпо
агат отвореността къ  новите идеи и по социалната ориентация къ  другите“ 

Murray, 201 , p. 18 . 

В цитираната книга Мъри изтъква, че е оционалното състояние на лидерите 
е заразно и това засяга всички около тя , дори когато лидерите опитват по 
всякакъв начин да скрият негативните си е оции. Негативните е оции според 
него са ного по силни от позитивните и възбу дат по силни невронни вериги 
у последователите и  Murray, 201 . 

Собствената исия на лидера е генератор на високовибрационна енергия. 
Налице са и доказателства, че организационното преуспяване е въз о но, 
когато организацията и а с ислена исия, с която членовете  се идентифици
рат. Въпросът е как лидерите подпо агат това „пътуване“ къ  организационна 
про яна, която цели обединяването на колектива около с ислена исия, визия 
и ценности.  

Мъри говори и за това как изгра дането на доверие сред ората е са о една от 
ползите за водените от с ислена исия организации. Световни проучвания сред 
главни изпълнителни директори ИД  показват, че повечето от тя  вярват в 
силата на с ислената исия за преобразяване и расте  на организациите и . 
През 201  г. в Давос е създаден институтът „E  Beacon“, чиято исия е да подпо

ага и да съветва бизнесите как да поставят с ислената исия в сърцевината на 
тя ната стратегия. Спонсорирано от института проучване, извър ено от „Harvard 
Business Review Analytic Services“ HBRAS  и проведено сред 00 световни бизнес 
лидери, изве да на преден план ви дането на световните ИД относно силата 
на исията за подпо агане на израстването и про яната на те ните организа
ции. Резултатите показват, че те оценяват с ислената исия като огро ен, но 
съ евре енно силно подценяван актив. 

  –   

Българската мечта 

За о българската ечта  По какъв начин направеният анализ о е да послу и на 
лидерите в България  Каква е почвата у нас за разгръ ане на преуспява ото 
лидерство като олистичен под од, насочен къ  личността, екипа и организацията  

Панайотов споделя, че „не е въз о но об еството да оцелее, ако потиска 
или се откъсва от собствените си корени. Точно както една нация не о е да 
процъфти, ако се забрани всякаква критика на иналото, така и никоя нация 
ня а да оцелее, като потиска всичко позитивно в иналото си“ Панайотов, 
2020, с. 43 . Миналото е, за да се учи  от него, както и да извлече  позитивния 
опит. Преуспяването е състояние и процес, в който се преплитат позитивиз ът, 
съчетан с културната традиция на корена. Панайотов определя „българската 
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ечта“ като „позитивна концепция, която предполага си биоза на с исъл, 
действие и развитие“ пак та , с. 23 . Призивът къ  ладото поколение лидери 
е да градят осъзнато бъде ето на нацията, на организациите, които създават и 
водят, през приз ата на пре ивян, споделен и ос ислен индивидуален и 
социален опит. Това според автора създава условия за изгра дане на взаи но 
доверие, на об ествен капитал и на добре функционира о управление. 

Както бе е посочено в преди ните части на изследването, третият ко понент 
на преуспява ото лидерство е начинът, по които представените  

 се отразяват вър у реализирането на устоичив организацио
нен просперитет и    и  . Това е 
потвърдено и от енце – той с ята, че концепцията за устойчивост „почива на 
с ва ане за ценностите, съгласно което природните ресурси, а съ о и иконо и
ческите, екологичните и об ествените/социалните фактори трябва да бъдат 
такива, че да огат да задоволяват потребностите както на сега ните, така и на 
бъде ите поколения. Една от най ва ните констатации във връзка с обсъ дане
то на устойчивото развитие е, че иконо ическите, екологичните, об ествени
те/социалните въпроси не бива да бъдат отделяни, нито пък противопоставяни 
един на друг  енце, 2018, с. 110 111 . 

Движението „B Corporations“ 

Това е алтернатива на философията на Милтън Фрид ан, който в популяр
ното си есе „Социалната отговорност на бизнеса е да увеличава печалбите 
си“, публикувано в „Ню орк Тай с“ преди около 0 години, твърди, че 
ролята на ко панията е да прави колкото е въз о но повече печалба в 
ра ките на правилата на играта в . Friedman, 1 0 . Тази алтернатива е 
предло ена от набира ото все по голя а скорост дви ение B Corporations 
B Corp , което е фокусирано вър у про яна на иконо ическата систе а и 

по специално вър у фор ирането на осъзнатост и подпо агането на лиде
рите и на организациите да използват бизнесите си като сила за създаване 
на добро. Организацията B Lab8 обилизира сподви ниците на B 
Corporations за колективни действия за справяне с критичните предизвика
телства на об еството и дефинира стандартите, които стоят в сърцевината 
на дви ението и които се отнасят до най добрите практики в социалната и в 
управленската област, както и в сферата на околна среда. Сертифицираните 
от B Lab корпорации са лидери в глобалното дви ение за приоб ава а, 
справедлива и регенеративна иконо ика.  

                                                 
 В . https://www.bcorporation.net/en us/programs and tools/b movement builders 

8 B Lab e организация с нестопанска цел, която си е поставила за задача да трансфор ира глобалната 
иконо ика в полза на всички ора, об ности и на планетата. 

 Днес в света и а повече от 000 сертифицирани корпорации, но за съ аление в България такива 
са са о две ко пании – „Neri arra“, сертифицирана през юли 2022 г., и „Bio Bulgaria HarmonicaTM “, 
сертифицирана през септе ври 2022 г. 
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По какъв начин дадена ко пания въздейства поло ително вър у околната 
среда и вър у ората  В изданието на B Corp „Board laybook“ „Книга за игра на 
управленския борд“  e споделено как водените от с ислена исия бизнеси все 
повече се с ятат за благоприятни за увеличаване на стойността на акционери
те. Автентичният анга и ент за постигане на организационната исия, насо
чена къ  добротворство за ората и планетата, създава стойност за всички 
заинтересовани страни, вкл. за акционерите. Барстоу и Фиф споделят убе де
нието на дви ението  C rp rati n  че „чакането на доброволна про яна 
просто ня а да ни отведе та , където трябва да стигне  достатъчно бързо, за 
да разре и  предизвикателствата, пред които с е изправени. За да възстано
ви  доверието в капитализ а и за да бъде капитализ ът достоен за на ето 
доверие, трябва да дръпне  политически и регулаторни лостове, за да гаранти
ра е, че всички ко пании и инвеститори са отговорни за въздействието на 
своите ре ения вър у всички заинтересовани страни и иконо ическата систе

а като цяло“ Barstow  Fyfe, 2021, p. 38 . 

„Задви ването на колелото“ и привличането на интереса къ  новата алтер
натива на Фрид ановата философия изисква силна лидерска воля и всеотдайно 
действие. Действие, насочено къ  по справедлива социална, организационна и 
екологична действителност. Тази силна лидерска воля е арактерна черта на 
преуспелия лидер, който вдъ новява екипите си къ  добротворство и води 
ко паниите си къ  устойчив просперитет. 

 

*     *     * 

 

Преуспява ото лидерство е концепция за лидерството, която е олистична и 
отразява възниква ите през новото илядолетие теории за лидерството, като 
интегрира научното знание. Лидерството започва отвътре навън и се разгръ а 
във взаи оотно енията не са о с ората в организацията на индивидуално и 
екипно ниво , но и отвъд нея – с всички заинтересовани страни и с природната 
среда, в която бизнесите оперират. Във връзка с това лидерите и лидерските 
екипи повече от всякога трябва да се адаптират, про енят и творят, за да 
осигурят не са о оцеляване, но и устойчив просперитет на организациите си. 

 

 

 

   
Авторът декларира липса на конфликт на интереси. 
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b tra t  The article e amines the conditions for leadership and team thriving. 

The goal is to detail and e tend a theory of thriving leadership  based on an 
analysis of Bulgarian and international research in this field. eadership 
theories are analy ed in support of thriving leadership, e amining in detail its 
layers – individual coaching, communication, leadership, emotions and 
change , team leadership as a dynamic phenomenon of group dynamics, 
global cross cultural and virtual teams, and the uestion of meaning and 
purpose  and organi ational The “Bulgarian dream  and B Corporations 
movement . The author s thrive matri  is presented, e plaining the internal 
conditions for personal leadership thriving. 
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ЪР  ЕДН  И С ЕД АНЕ НА РЕД РИЕ А ЕС  
ИН А ИИ Е И И С ЕНИ  ИН Е Е   Ъ АРИ  

 

Тодор л мо  

СУ „Св. Кли ент О ридски“ 

 

Свидетели с е на разгоре ен дебат как да се оценява научната дейност на 
учените сред всички професионални об ности. Дали статиите или книгите са 
по-ценни  Кое прави един текст научен  Дали са о наличието на OI но ер е 
достатъчно за това 1 За о пределната полезност на една страница се про еня 
толкова драстично на 20-та страница по БДС 1800 знака на страница , който 
никой не използва от години  А след стотната пределната полезност за проце
дура по Закона за развитието на акаде ичния състав – ЗРАС  на всяка следва а 
страница е нула ако е са остоятелна книга  Поразява е липсата на публична 
оценка по съ ество на научната продукция на колегите, освен ако не става ду а 
за процедура по ЗРАС. В плен с е на двойно сляпото научно рецензиране 
double-blind review , което о е да ре и едни пробле и обикновено е невъз
о но по- лад и на ира  се в началото на кариерата си учен да критикува 

публично утвърден и овластен негов колега , но създава други отчу даване 
или следване на одата  или е невъз о но ако е на български език . 

В този контекст издаването на всяка нова книга от учен пора да но ество 
въпроси: Дали книгата е „ абилитационна онография“  Дали е учебник, който 

е се продава на студентите  Дали е книга, насочена къ  растя ия пазар на 
потребители на акаде ично знание  За о да си я купя  Заслу ава ли да я 
прочета  За кого би била добър подарък  За итени ли са авторовите претен
ции за приноси  Кое е новото в нея  

Пред ет на анализ тук е първата са остоятелна книга на д-р лиана ад и
чонева „       : 

  “, издадена от Университета за национално и световно 
стопанство през пролетта на 2022 г. е се опита  да отговоря на тези въпроси, 
като представя оя прочит по необ оди ост – частичен  на книгата. Отзивът, 

акар и опитвайки се да следва „традицията“ на критично представяне на 
книги от 1  г. наса  първото акаде ично списание „ ournal des S avans“ 
започва и енно с рецензии на книги , е бъде повлиян от обекта си на изслед
ване и е бъде „иновативен“. Специфичната перспектива е бъде търсенето на 
                                                            
1 Забеле ка  в публикувания проект на Постановление на Министерския съвет за из енение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на акаде ичния състав в 
Република България публ. на 2 .0 .2022 г., https://mon.bg/upload/32 30/ MS- RASB 28003  
2 -2 0 2022.pdf . 
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паралели с изкуството. Рецензирането трябва да  е особен вид куриране на 
с исъл, който се ко уникира с публиката, но и с автора   

Книгата всяка, а и тази конкретно  разказва истории, които  
 и . Исторически рецензиите и ат сигнална инфор а

тивна  функция и трябва преди но да резю ират основните идеи, докато с 
течение на вре ето те все повече придобиват институционализира а и леги
ти ира а функция. Трансфор ацията на функцията е следствие от по-

ироката достъпност цена и логистика  и по-голя ата конкуренция за вни а
нието на читателя. 

Добрата книга и тази конкретно  и а  и , почти като в 
представление. Пре иерите на книгите се превръ ат в културни събития, 
каквото бе е представянето на онографията на д-р ад ичонева на 12 април 
2022 г. в кни арницата и галерия „НБУ в ентъра“. Изборът на автора е както 
институционален тя е главен асистент в Нов български университет , така и 
си волен галерия  за една тенденция – „изкуствовизацията“ на науката. 
Подобно на аргу ентацията на Спасова 2018 , че ко ерсиалността и произти
ча ите от нея взаи оотно ения на артистите  е съ ествена и съ ностна 

арактеристика на изкуството, то аз твърдя, че все повече би е разбирали по-
добре учените особено в социалните науки  и те ните тези, ако възприе е  
„пазара на репутация“ в науката през приз ата на пазара на изкуство. В този 
пазар съ ествена роля и ат рецензиите и критиците и кураторите . Това о е 
и да изгле да ко унствено за последователите на Карл Попър, но пък осигуря
ва едно по-консистентно обяснение на научните публикации. 

Д-р ад ичонева ни представя продукт онография , който е , но 
в съ ото вре е стъпва на вече апробирани   или в съавторство  и 

 в списания, колективни онографии и прести ни е дународни конфе
ренции. Обикновено автоцитатите в статиите не допринасят стойност, но при 
книгите те  . В случая става ду а за 1  публикации, които 
са получили вече необ оди ата легити ация преди издаването на книгата вкл. 
пет от тя  в издания, индексирани в Web of Science и Scopus . 

Заглавието на книгата ко бинира три изключително популярни понятия 
„предприе ачество“, „иновация“ и „изкуствен интелект“ . Учудва о, но преди 

книгата на д-р ад ичонева и а са о две публикации в Web of Science WoS  с 
тези три понятия в заглавието Chen, 2022  Chen et al., 2021 2. Ако се търси по-

ироко заглавие, резю е и ключови ду и , статиите стават повече, но отново 
са поразително алко – 8. Ако разгледа е са о категориите иконо ика, бизнес 
и управление, статиите са наполовина – 3 , публикувани през периода 201 -
2022 г., като 1/2 от тя  са от последните две години 2021-2022 . В този с исъл 
д-р ад ичонева е избрала те а за дебютната си книга, която тепърва е става 

                                                            
2 В Scopus са , отново със силно китайско присъствие.  
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обект на проучване от страна на растя а об ност от интердисциплинарни 
изследователи. Дори в по- ироката група от 8 публикации ня а автор или 
съавтор от българска институция3. При ко бинациите от по две понятия и а 
повече българско участие в WoS  – иновации и изкуствен интелект – 12 
статии, като една от тя  е на автора Hadjitchoneva et al., 2021 , и 2  статии за 
предприе ачество и иновации. 

Много често потребителите на съвре енно изкуство възкликват: „   
      “, поразени от простотата на идеите на артиста. 

Сигурен съ , че нозина читатели на книгата – обект на анализ, е и ат 
съ ата реакция. В Мре ата на библиотечно-инфор ационните систе и и 
инфор ационните систе и за научни изследвания4 обаче се открива са о тази 

онография. 

Д-р ад ичонева  с лекота съвре енните развития и перспективите 
за дина иката на предприе ачеството и иновациите с по о та на класически
те иконо ически концепции и теории. Първа глава на онографията, озаглаве
на „        

   започва почти учебникарски с преглед на концепции
те на С ит, Рикардо, Маркс и другите „класици“, но бързо пре инава в синерге
тичен анализ на настоя ето като проекция и прогноза от известните ни тео
рии. Такъв при ер е анализът на криптовалутите през обоснованата необ оди

ост от айек да се пре а не онополът на централните банки. 

Друг интересен акцент от първа глава е, че по вре е на CO I  кризата се наб
людава пови ение на производителността, като в сектора на изкуствата и 
занаятите в вейцария този ръст е до 1  при средногоди но 1  с. . 
Спо енава  го не са о заради ре ението и да търся паралели с изкуството, но 
и за да отбеле а, че д-р ад ичонева педантично е събирала факти и данни, 
които да , но и  определени явления в иконо иките ни. Това, 
което се наблюдава по вре е на CO I  кризата, е брилянтно потвър дение на 
прогнозите на у петер, че в кризи ко паниите е иновират. В България, а и в 
други страни, става е свидетели на иновации в областта на изкуството, които 
са били не исли и преди панде ията, напри ер куклен театър по интернет. 
CO I  кризата предизвиква ускоряване на интеграцията на дигиталните 
иновации и устойчива дигитална трансфор ация на организацията на работ
ните процеси енов и ад ичонева, 2021 . 

Втора глава – „        
“, предлага картографиране на българските предприе ачески и иновационни 

екосисте и и представя оригинално авторово проучване на нагласите на участ

                                                            
3 Съ ото се отнася и при по- ирокото търсене в Scopus – об о 14  статии без автор от българска 

институция. 
4 www.cobiss.net и bg.cobiss.net 
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ниците в тези екосисте и. Д-р ад ичонева следва възприетия световен 
под од да се говори за една екосисте а, но е ду редовете и особено в 
отговорите на анкетираните от нея заинтересовани лица  ви да  това, в 
което вярва  – че по-скоро в България и а ного относително добре функци
онира и икроекосисте и, някои от които конкурира и се вкл. непазарно , 
отколкото една об а. Аргу ент за това е и препоръката на автора на с. 118, че 
„          

       
          

          
   “. 

 във втора глава е фактът, че    на бъл
гарските студенти както непосредствено след завър ване, така и в оризонт 
от  години след завър ване на образованието и    – по-високи от 
средното в света и най-високи сред страните в Европейския съюз, включени в 
изследването UESSS  с. 134 . Д-р ад ичонева е координатор за България на 
изследването, прове дано от Университета в Санкт ал н и Университета в 
Берн вейцария . Изследването показва и че повече от половината студенти 
с ятат, че университетската среда е вдъ новява а за развитие на предприе а
чески идеи. Тези данни са в противовес на асовия наратив, че българските 
университети са твърде „теоретични“ и неподготвя и студентите за практика
та и „ ивота“ като цяло, както и че нивата на предприе аческа активност в 
България са ниски. Е пирично проучване на 8 фир и в страната през лятото 
на 2020 г. показва, че анга ирането на студенти, преподаватели и изследовате
ли във фир ите е корелирано с иновативността на фир ите alamov, 2021 . 

Друго, което заслу ава да бъде отбелязано в тази глава, е доку ентираното 
противоречие е ду стереотипите и нагласите в об еството за постигането на 
успе  в бизнеса „по втория начин“, а не чрез креативност, дисциплина, упорит 
труд и почтеност с. 11 , и но еството при ери на успе ни предприе ачи, 
които са интернационализирали бизнеса си в цялата онография, но и във 
втора глава конкретно . Дълго вре е подобни нагласи са възпирали кандида
тите на пазара на труда, за ото те са вярвали, че позиция о е да се на ери 
са о „с връзки“. За това огро на вина и ат едиите, които по-често говорят за 
добрите при ери анони но особено телевизиите , а когато се спо енават 
и ена, то по-често е с негативна конотация. Авторът анализира източниците на 
инфор ация, които фор ират ролевите одели за предприе ачество извън 
тесния се еен и приятелски кръг на родителите. 

Последно за тази глава , оригинална теза на д-р ад ичонева е, че серийното 
предприе ачество се развива като надгра дане на културата за вътре но 

                                                            
 https://www.guesssurvey.org/ 
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предприе ачество – от гледна точка както на вече съ ествува  предприе ач-
енид ър който о е не е станал сериен , така и на вътре ни предприе ачи, 

които по-късно стават „вън ни“ и серийни. Впроче , това е теза, която откри
ва  в онографията, но не и в преди ните изследвания статии  на автора. Тя е 
резултат от качествени натрупвания и „свързване“ на различните ко поненти 
и би огла да се провери и количествено по-късно. За България поне такава теза 
не откри  в WoS и Scopus и и се струва, че от това о е да излезе са остоятелно 
изследване. 

Третата глава – „       
:     естествено е кул инацията на 

онографията. Тя разгле да разработването и прило ението на иновативни 
когнитивни те нологии, базирани на изкуствен интелект в България, в един 
глобален контекст. При ерите са разнообразни и включват финте  небанко
во кредитиране , производство и търговия на дребно с бързооборотни стоки 
във физически обекти  и онлайн агазин супер аркет . Авторът обоб ава 

опита на тези ко пании през приз ата на целия досега ен анализ в оногра
фията и фор улира одели за създаване и оценка на бизнес стойност. Обик
новено тези одели са „лебедовата песен“ в абилитационните онографии и 
аз прие а  претенциите на автора за тя ната стойност и валидност. Дали 

  валидност обаче е о е да се трансфор ира в 
 и доколко огат да се репликират в други ко пании или сектори, и 

е трудно да прогнозира . Но в едно съ  убеден – че книгата би била интересна 
не са о за акаде ични читатели преподаватели, изследователи, докторанти 
и студенти , но и за бизнес аудитория. 

Рецензиите на представленията изло би или други артистични интервен
ции  и ат за цел освен да инфор ират, и да създадат на ерение за или против  
посе ение и нагласа как и какво да гледат търсят , без да „развалят“ някои 
необ оди и изненади и обрати. Така и аз ня а да се опитва  да извадя на показ 
всичко, което съ  видял в онографията, но са о е споделя, че като всяка 
добра книга и тази е сти улира да исля вър у дори да пре ивея  ного 
въпроси и о е би да напи а някои статии, които отдавна отлага . 

Книгата е в обе , надви ава  четири онографии по БДС, и е ного по-
интересна от класическата „ абилитационна онография“, която се пи е с 
идеята, че никой ня а да я прочете освен рецензентите и затова е с обе  
няколко страници над 100. Пробле атизирани са значи и въпроси за конку
рентоспособността на предприятията. Българският пазар и а ну да от подоб
ни книги. Студентите и ат ну да да четат подобни книги, а не класически 
учебници. А ние и а е ну да да дискутира е съдър ателно – напри ер вярна 
ли е тезата на д-р ад ичонева за на аляване на несигурността в средата с. 
240  изгле да правдоподобна, но недостатъчно аргу ентирана  и дали това е 
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резултат от успе ни енид ърски интервенции  т.е. несигурността и рискът 
са по-скоро относителни спря о фир ата и пазара , или е по-скоро политически 
резултат вследствие на интеграцията в Европейския съюз об о за всички – 

о огенна среда   

Книгата си заслу ава и да бъде купена, и да бъде подарена, и да бъде проче
тена. А о е повече – дискутирана. Д-р ад ичонева са а отбелязва, че не се е 
стре яла да об ване цялата релевантна литература по дискутираните те и. 
И а ного колеги от България , които се зани ават и са публикували сериозни 
изследвания, свързани с предприе аческите нагласи, ролевите одели, инова
циите и изкуствения интелект. В разказа на автора те не са на ерили ясто – не 
за ото тя не ги познава или оценява, а за ото разказват други истории. А 
историите в онографията, вдъ новени от „българския терен“, дове дат до 
теоретични обоб ения, които са интересни за е дународната научна об
ност. 

Връ айки се къ  пролога, книгата и изследванията на д-р ад ичонева са 
успе но „институционализирани“ през публикации в научни списания вкл. сп. 
„Иконо ическа исъл“ , обсъ дани са на е дународни конференции и с 
предприе ачи от практиката. Вероятно е е да е по-добре, ако и а по-
отчетливи препратки кое къде е било публикувано и с кого е било ко ентирано 
валидирано , за да огат да се отличат „чисто новите“ тези. Съвре енната 

иконо ическа и управленска наука е ного силно институционализирана през 
списанията, но подобно на съвре енното изкуство Спасова, 200  раз ирява 
границите си, като се прелеги итира през едии, бизнес конференции в 
изкуството това са колекционерските конференции  и явен репутационен 
трансфер цитирания, съв естни проекти и публични сре и, рецензии и 
препоръки . 

Не о е да се очаква „научният пробив“ особено в социално-иконо ическите 
науки  да става през книги, а напротив – през статии и конференции, но 

онографиите огат и трябва да бъдат обоб ения на направеното, в което и а и 
„новини“. Не на последно ясто, световната иконо ическа и управленска наука се 
прави ного по-често в съавторство, отколкото индивидуално каквато е 
нор ата у нас . Това съвсе  естествено води до известно „неравенство“ е ду 
„световната“ и „българската“ иконо ическа наука. Ме дународните екипи 
разполагат с по-разнообразни сравнителни преди ства и у ения , познават 
по-добре е дународните научни пазари и огат да публикуват повече и да 
бъдат цитирани повече, дори и след съответното нор иране по съавторство. В 
                                                            
 В трите изследвани случая д-р ад ичонева обяснява как те нологичните ре ения, използва и 
алгорит и на изкуствения интелект, на аляват несигурността и правят енид ърските ре ения 
по-бързи и наде дни. В такъв с исъл прие а  тезата , че изкуственият интелект на алява 
несигурността. Дали обаче нивата на разпространение на вградения изкуствен интелект в други 
те нологии са достатъчни, за да на алят об ата несигурност и на други фир и, които не са 
толкова проактивни  Остава  скептичен. 
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този с исъл д-р ад ичонева и а балансиран „портфейл“ от публикации – 
както индивидуални, така и колективни, които са в основата на анализирана
та онография. 
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AN INSTITUTIONALIST-CONVENTIONALIST APPROACH TO THE 
PROCESS OF ECONOMIC CHANGE 

Alessandro Morselli 
This paper highlights the problems that neoclassical theory encounters in providing a 
comprehensive explanation of the process of economic change. Whereas institutionalism 
combined with conventionalism has the merit of conceptualising economic and social 
processes, showing that institutions are the result of social interaction and not just 
structures produced by rational and maximising individuals. The Economics of 
Convention provides a theory of rules that is close to institutional foundations. Thus, an 
institutionalist-conventionalist approach will explain the interaction between individuals 
and institutions, shaping goals and desires, in a process of economic change due to 
institutional change. 
Keywords: beliefs; economic change; institutional change; rationality; institutionalist-
conventionalist; uncertainty 
JEL codes: B15; B25; B52 
 
 
 

DOES FOREIGN DIRECT INVESTMENT REDUCE CARBON 
EMISSION? EVIDENCE FROM THE PANEL OF BRICS COUNTRIES 

B. Venkatraja 
The nature of the impact of Foreign Direct Investment (FDI) on environmental 
pollution is unclear from the available literature and the present paper examines the 
short-run and long-run association of FDI with carbon emissions (CO2) in BRICS 
countries (Brazile, Russia, India, China and South Africa). The study estimates the 
panel data for the BRICS region from 1992 to 2018 with yearly frequency through 
panel cointegration test, panel vector error correction model and panel variance 
decomposition. The results, though have not found any long-run relation between FDI 
and CO2, they indicate that carbon emissions reduce in BRICS countries with 
increasing FDI in the short run and support the pollution halo hypothesis. This implies 
that the Multi-national Companies (MNCs) shift relatively cleaner industries and 
transfer greener technologies to BRICS. The results also indicate reverse causation 
running from CO2 to FDI in the short run. Furthermore, the Gross Domestic Product 
(GDP) of the BRICS region appears to be directly influenced by both FDI and CO2. 
Findings suggested that BRICS countries should furthermore liberalise FDI policies 
and parallelly tighten the environmental regulations alongside creating awareness 
and enhancing the capabilities of the country to absorb efficient and eco-friendly 
technologies. Policies should provide impetus to industries to shift energy-efficient 
technologies and less emitting equipment. 
Keywords: FDI; CO2; BRICS; GDP; pollution halo hypothesis; pollution heaven 
hypothesis 
JEL codes: F21; F18; C01; F43; Q5 
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FOUNDATIONS OF CONTEMPORARY ECONOMICS: GEORGE 
STIGLER AND THE CHICAGO SCHOOL OF ECONOMICS – ON 

PRICE THEORY AND INFORMATION ECONOMICS 
Henrik Egbert, Teodor Sedlarski, Aleksandar B. Todorov  

George Josef Stigler is known as the scientist who strongly influenced the formation of 
the Chicago School of Economics. He promoted the idea of expanding price theory 
beyond the boundaries of economics and developed it into a universal model for the 
analysis of human behaviour, known as the economic approach to human behaviour. 
His research inspired the Public Choice literature and the Economic Theory of Law. 
Besides, Stigler made numerous contributions which nowadays are integral parts of 
economic theory. In this essay we summarize some of Stigler’s outstanding contributions, 
particularly his work on information economics and the economic theory of regulation. 
Keywords: Bulgaria; inequality; income distribution; Gini coefficient; Palma ratio; 
S80/S20 ratio 
JEL codes: B20; D40; D49; D80; D83; H11; J38; L00 
 
 
 

THRIVING LEADERSHIP – REALITY OR UTOPIA? 
Elena Hinova-McNamee 

The article examines the conditions for leadership and team thriving. The goal is to 
detail and extend a theory of ‘thriving leadership’ based on an analysis of Bulgarian and 
international research in this field. Leadership theories are analyzed in support of 
thriving leadership, examining in detail its layers – individual (coaching, communication, 
leadership, emotions and change), team (leadership as a dynamic phenomenon of group 
dynamics, global cross-cultural and virtual teams, and the question of meaning and 
purpose) and organizational (The “Bulgarian dream” and B-Corporations movement). 
The author's thrive matrix is presented, explaining the internal conditions for personal 
leadership thriving. 
Keywords: leadership; thriving leadership; leader; intrapersonal transformation; team; 
organization; sustainability; purpose 
JEL codes: M12; M53 
 


